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А. Образцы старолрусскаго языка (№ 1—3).
(По изданію 9. Б ер н ек ер а  >).

№ 1. Stas Drftffs. As drowe an 
Deiuan, Thawan wismosing, kas ast tay- 
kowuns dangon bah semmin, bah an Je- 
snm Christa, swaian ai(n)anSunun, nnsun 

6 rekian, kas patickots ast assastan swintan 
naseilen, gemmons assastan jungkfrawen 
Marian. Stenons po Pontio Pylato, scri- 
sits, anlawns bah encops. Sammay lefnns 
prei pekollin, Tirtin deinam attskiwuns 

to assa gallans. Ynsey gobuns an dangon, 
sindats prei tickray Deiuas, wismosingis 
Thawae, Stwendan pergubnns wirst prey 
leigin(t)wey stans geiwans bha aulauwus- 
sens. As drowe an swintan naseilen, Ainan 

is swintan krixstianiskun kirkin, Ainan per- 
roniscon swintan, Etwerpsannan grecon, 
At skisennan menechon, Ba prabitscungei- 
win. Amen. (Изъ І-го прусск. кат. 1646 г.).

№ 2. Stan Drnwin. Es drowy en 
20 Deywan, Thawan wiflemokin, kas eft ty- 

kynnons dsengon bhe femmien. Bhse en 
Jefnm ChriTtum, fwaien aynen sounon, 
noufon reykyen, kas pagants sest hmfe 
fwyntan nafeylien. Gemmons aefeftan 

26 jnngprawan Marian. Styienuns po Pontio 
Pylato, skrefitzt, anlanns bhe enquoptzt. 
Semmay lyfons prey pyknllien, An tirtien 
deynan etfkyuns hsefe gallans. Ynsey gu- 
bons nadengon. Syndens prey tickaray 

so deywas, wyffen mukis thawae, ftwendau 
wirft pergnbons leygenton ftsens gey wans 
bhe anlanniins.

Es drowy en fwyntan naseylien, Ay- 
nan fwyntan krichftianiiqnan kirken, Per

se ronifqnan fwyntan, Etwerpfennian gri- 
qnan, Etfkyfnan menfes, Bhe prabufqnan 
geywien. Amen. (Игъ ц.го пр. ват. 1646 r.).

№ 3. 13. Stas Swints Cristi&nis- 
kas Drnwis,

40 kaigi ains bntte, tawas stansnbban 
swai&smu seimlnan no vckalftngwingiskai 
preilaikat tarn.

Stas Pirmonnis Dellijks essestan 
Teikûsnan(â).

As draws en Deiwan, Tawan Wisse- 
musïngin kas ast teikūnns, Dangon bhe 
semmien. б

14. Ea ast sta bill!ton?
As draws, kai mien Deiws Teikūnns 

ast, sen wissans përgimmans, mennei 
ksrmenan bhe Düsin, ackins, ansins, bhe 
wissans streipstans, Isspressennien, bhe ю 
wissans seilins dauns ast, bhe dabber 
Išlaiką, PrSistan rūkans, bhe kurpias 
1st bhe pūton, bnttan bhe bnrwalkan, 
Gannan bhe Malnijkans, Lankan, Pecku 
bhe wissans labbans, sen wissan prewe- is 
rlngiskan bhe maitBsnan schiSise kerme- 
nes bhe glwas, Laimiskai bhe deineniskai 
persorgaui, bhè prijki wissan wargan po- 
kanti bhe popeckuwi, bhe stan wissan is 
kalsïwingiskan, Tawiskan, Deiwfltiskan 20 
labbiskan bhe etnlstin Schlsit wissan 
maian perschlosisnan bhe wertlngiskan, 
perkawidan wissan es stSismn preidln- 
kaut bhe prei girtwei, bhe pSrstan prei- 
schlûsitwei, bhe poklnsman bout schkel* 26 
ISnts aemai; eta ast perarwisku arwi.

15. Stas Antars Dellijcks Esse
stan Israncklsnan.

Bhe en Jesūm Christum, swaian ainan 
Soūnon, noūson Rikijan, kas pogauts ast, so 
esse Swintan Noseilien, gemmons esse 
stan Jumprawan Marian, Stlnons po Pon
tio Pilato, Skrlsits, Aulauns, bhe enkopts, 
Semmaillsons prei Pikullien, En tlrtan 
deinan etskluns esse gallan, Ynsaigübons 86 
no Dangon, Sldons prei tickrOmien Dei- 
was, steise wissemuslngin Tawas, isquen- 
dau tans pergūbons wijrst, prei Ilgint 
stans gijwans bhe aulausins.

(Изъ Ш-го op. вит. 1661 r.).

1) Die PreuMische Sprache. Texte, Grammatik, Etymolog. WOrterboch. Straesbnrg. 1896.8°. X, 886.
1



3 4. МЕИЕІЬСКІЙ КАТИХИЗИСЪ 1547 Г. 4

В. Образцы старолитовскаго языка.

№ 4. Catechismusa prasty szadei, 
makslas skaitima raschta yr gie- 
smes dei kriksczianistes bei dei 
berneliu iaunu nauiey sugnlditas. 

6 Karaliauczui, YII1. dena meneses 
sausia metu ufgimima diewa 

MDXLYII.
Soli Deo Gloria.

Ad aagaam d ie a tn  Lituaalae.

10 Fausta ducam magnorum altrix, Lituania clara, 
Haec mandata Dei suscipe mente pia,
Ne te, cum dederis rationes ante tribunal 
Angustum, magni indicis ira premat.

Pastoribus et ministris ecclesiarum in Lituania 
15 gratiam et pacem.

Qridam nimis arctis limitibus scripturae sacrae 
possessionem includunt, dum eam sola sacerdotum 
famillia terminant plebe interim exterminata. Pol* 
lui sacra, prophanari mysteria clamitat, et quasi 

20 magnS publicis domesticisq’; seditionibus fenestra 
aperiri, si populum admittendam censeas. His igitur 
cautio est, nequis in Apostolorum Prophetarumq’; 
sacrarium introducatur lingua uemacula loquens. 
Sed haec iniuria est intolerabilis. A comunibus sa- 

25 eris arceri populum, quibus tamen abesse sine ani* 
mae uitsep; aeternae detrimento possit nemo, quid 
quseso potest iniquius? Quae n. sacra comuniora, 
quae magis necessaria populo, puam doctrina coe
lestis? Haec etenim sola seu leophoros certam 

30 aeternaes alutis uia omnibus aeque praescribit atq’; 
demonstrat. Quia enim tam plebs, quam proceres 
coelesti opns habent doctrina, quae qnid Deus a 
nobis postulet, quid nos possimus prostare doceat 
ostendatq’; quae sint causae consequendae salutis 

35 sempiternae, etc. Ergo cum haec doctrina excludat 
neminem, haud recte quidem intra prinata septa 
concluditur. Comune bonum publicumq’; est aeter
nae salutis possessio. Hoc quis poterit negare? 
Deus n. uult omnes saluos fleri Cur n5 eodem 

40 pacto scriptura, quae est de ista, quam dixi, pos
sessione priuilegium uel syngrapha, publicum bo
num et comune aestimaretur? Quamobrem populum 
admittite, o Proceres, et ad ea quidem sacra, quae 
ipsius sunt propria, nel certe uobiscum comunia. 

45 Non loquor de abstrusioribus controuersijs religio
num, de quibus promiscua multitudo ut nec iudi- 
cium praestare, ita tame Catechesim perdiscere et 
debet et potest. Opus est n. cuilibet pro se con- 
scienti&q,; sua, ut fidei suae confessionem edere, nt 

50 in periculis, in afflictionibus, in mortis agone recte 
uereq’; se consolari possit atq’; erigere fiducia Chri
sti saluatoris. Itaq’; in primitiua ecclesia nemo ad
mittebatur ad comunionS caenae dominicae, nemo

ad suscipiendum infantem e Baptismo, nemo copu
labatur matrimonio, qui non probe ex catechesi 
confessione fidei potuisset exhibere. Ac officy erat 
uestri, Pastores, hanc puerilem (quam catechesim 
dixerunt ueteres) doctrinam rudiori populo propo- 5 
nere, hanc reiterare atq’; inculcare subinde, ut sal
tem his religionis Christianae seminarys imperito
rum pectora implerentur. Vobis n. grex iste pa
scendas, nobis curandus atq’; tuedns ab ipso prin
cipe Pastore Christo comissus est, uos illi accepti 10 
expensiq’; et fidei diligentiaeq’; uestrae reddetis ra
tionem: imo animas iUornm de manibus postulabit 
uestris. Perpendite, quaeso, quam res horrenda sit 
ignoratio Dei, cuiusmodi animarum pestis idola- 
latria, quantus fioror Diaboli grassantis atq’; exci- 15 
tantis subinde idolomanias nouas et opiniones 
prauas; tum, quod non sine magno dolore come- 
moro, quam prae caeteris nationibus nostra gens 
ignara rudisq’; et expers omnis pietatis ac religionis 
Christianae; quam paucos reperias de plebe, qui 20 
non dicam catecheseos integram doctrinam probe 
teneant, sed qui uel primam Dominicae praecatio- 
nis syllabam queXt recitare. Imo, quod audita 
horribilius est, multi etiamnum manifestam idola- 
tria et exercet et profiteatur palam: alg arbores, 35 
alg flumina, alg serpentes, alg aliud colunt, hono
rem exhibentes diuinQ. Sunt qui Perenno uota fa
ciant, quibusdam ob rem frumentariam Lancosar- 
gus et propter pecuariam Semepates colitur. Qui 
ad malas artes adyciunt animum, Eithuaros et 30 
Caucos Deos profitentur suos. Cuiusmodi autem 
aduersus haec mala ira Dei exardescat, pauci con
siderant, cG tamen Diana Paulus pari crimine reos 
pronuntiet tam hos, qui, dum non obstant, assen- 
tiantur, quam etiam illos, quos manifesta delicta 35 
redarguant. Quamobrem in primis uos moneo hor- 
torq’; Pastores, aliquando tamen ut sitis officij 
functionisq’; uestrae memores, ac ut cogitetis, tot 
animarum causam curamq*; uos suscepisse, vobisq’; 
pro singulis magna in extremo indicio dicendi coro- 40 
nam restare, nullam istic futuram esse translatio
nem culpae, nullo inscitiae praetexta. Vobis popu
lus fecit ocium, ut ecclesiae procuraretis negotium, 
quod qua fide, quaq’: diligentia gesseritis, in coe
lesti senatn nos referre oportebit. Id autem nt 45 
bona conscientia facere et intrepide possitis, huc 
animam intendite uestrum, huc omnis cara pro- 
pendat. ne catecheseos doctrina ignota sit populo. 
Principio discant homines ex decalogo, quid Deus 
a nobis exigat, et econtra, quid nos ualeamus, hoc 50 
est discamus de nostris uiribus desperare, atq'; 
nullum mortalium obso, qui possit obedieatiam, 
quam lex requirit, praestare integram. Quemadmo
dum testatur Psal: «Non iustificatur in conspectu 
tno omnis uiuens»; item illud: «Maledictus, qui non 55 
manserit in omnibus, quae scripta sunt in lege, ut 
faciat eas. Deinde cum hoc pacto constet, legi 
diuinae non satisfacientes damnari, necessario con- 
sequetur, omnes aut aeternae mortis reos fore, aut 
ipsis quaerendum esse auxilia, quod doctrina Euan- 60



5 4. UEMEJttCKI# KATHXH3HCn> 1647 I*.

gelu promittit, Quippe ad aeterni Patris miseri
cordis confogiendum esse fiducia solius Christi sa- 
loatoris nostri. Hic etenim omnes, quicunq’; in ipsum 
confidant, redimit a maledicto legis, ab ira Dei, a 

6 condemnatione aeternae mortis, iaq’; gratis, absq; 
olla nel antecedentium nel consequentiam operum 
conditione ac dignitate. Postremo hoc quoq’; docen
dum est, Deum ab bis, qui se gratuito solius Christi 
beneficio redemptos confidunt^ postulare fidei atq’; 

10 poenitentiae fructum. Non id tamen ideo, quia 
opera aliquid conferant ad iustificationem nostri, 
sed quia eucharistica sint, n5 quae uitae aeternae 
salutem (haec n. solius Christi merito contingit 
gratis), sed quae mereantur mitigationem tempora- 

16 lium poenarii et praemia quaedam alia, tam hic, 
quam m uita futura. Haec in summa docet cateche
sis, CuiuB iam nobis, reueredi Pastores ac ludima
gtstri, rude exemplum et breue, et quidem lingua 
Lituanica nostro damus, datari, Deo uolSte, mox 

20 copiosas aliquod et melius, Si prius in hoc exiguo 
promptitudinS et boneuolentiS erga me uestram 
intellexero. Valete.

Knigieles paezias byla Letuuini- 
kump j r  Szemaicziump.

26 Bralei, seseris imkiet mani ir skaitikiet, 
Jr  tatai skaitidami pennanikiet. 

Maksla schito tewai iusu trakfdawa tu
rėti,

Ale to negaleia ne wenu budu gauti. 
80 Regiety to nareia sawa akimis,

Taip yr ischgirsti sawa ausimis.
Jau nu ka tewai nakada neregieia,

Nu schitai wiss iusump ateia. 
Yeizdekiet ir dabakietese Emanes wysas: 

85 Schitai eit iusump žadis dągaus ka-
ralistas.

Malanei ir su dziauksmu tą fadi pri-
gimkiet,

A iusu hukiusu scheimina makikiet. 
40 Sūnūs, dukteris iusu tur tatai makiety, 

Visa schyrdy tur tą dewa fady milety. 
Jei bralei, seseris tus badžius nepa

peiksit,
Dewa tewa ir sunu sau milu pada- 

46 risit.
Jr paschlawinti pa akimis dewa busit;

Yisosu daiktosu palaimi turėsit, 
Schitu maksiu dewa tikrai pafysyt 

Jr dągaus karalistasp prisiartysyt.
60 NeuPtrukiet bralei, seseris, manęs skai-

tity,

Jei pagal wales dewa narit giwenty. 
Jei kas schwenta giesme nar giedaty,

Mane po akimis sawa tur turety.
Diena ir nakti preg sawęs mani laik(t)i-

kiet, 6
Jr nekada manes nog iusu neatmę-

skiet
Jei kursai mane nog sawęs atmes,

Tasai newena paßitka manip negaus. 
Asch sakau, iog taksai wisada tur kleidety 10 

Jr ape sweikata sawa netur neką
Pinaty.

Kursai nenaretu to maksla Pinaty ir ma
kiety,

Tasai amPinasu tamsibesu tur būti. 15 
Tadrin, ins Maneli, manesp prisiartyn-

kiet,
Jr pagal to schwenta maksla giwen-

kiet.
Tamsibes senases nog iusu schalin atwa- 20

risit.
Sūnūs, dukteris nog iu ischgielbesit, 

Jei tą maita kriksezianiu maksla makiesit,
Jr pagal io ius patis sawe redisit. 

Kaukus, Szemepatis ir laukasargus pa- 26
meskiet,

Visas welnuwas deiwes apleiskiet.
Tos deiwes negal iums neką giera doty, 
Bet tur wysus amPinai prapuldinty. 
Sweikata, wisus dai(ia)ktus nog to dewa so

turit,
Kurio prisakimus ežia manip regit.
Tasai dewas dągu, feme fadziu wenu su-

tuere,
Schytu budu Manes ir wisus daiktus par 86

dare.
Tassai kaPnam Magui wenas gal padėty; 
Sweikata ir palaimi tassai gal pridoty; 
Tassai diew8 wysas f  manes nar didei mi-

leti 40
Dągaus karaliste dawanai nar dawanati. 
Aithwars ir deiwes to negal padariti,
Beth ingpeklasvgniweikiausgal istumti. 
Pameskiet tas deiwes, dewap didziap

pri8takiet, 46
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Schitą maksla wisy liksmai preimkiet 
Tassai maxias tor teisei ius ischmakity, 
Kaip dewa turit paPinti, pregtam ir gar

binti.
6 Tassai maxias rodą tikra kiely dewa su-

nansp,
Muša ischganitaiap Jesausp Ghristausp. 
Schitą sunu ir tewa tikrai paPisit,
Jei tą maksla gierai makiesit ir permanisit. 

io Be schito maksla Pmanes regit kleidenczias 
J r  deiwiu schimta (iei tatai nemaP) tu-

rinczias.
Asch Pinau, ir tatai dręsu ežia sakiti, 
Jag schimty Pmaniu wena negaleezia 

is atrasti,
Kursai wena Padi dewa prisakima makietn 
Jr paterians ben du Padziu atmintu.
Jei kiaušy Pmagu: <biau maki pateri bi-

laty?
20 Prisakimus diewa biau galėtu atminti? 

Veras kriksezianiu straipsezius ar gali
8kaitity?

Ape duschas ischganima biau gali ką
Pinaty?»

26 Zatagamis tau Pmagus tur at(k)sakiti, 
Jag gieresnei atmen arty, nent pateri

bilati:
«Dewa prisakimu bila asch nekada ne-

girdeiau,
so Nei straipsczlu weras kriksezianiu skai-

cziau;
BaPniczia nog deschim(t)es metu nebuwau, 
Tektai su burtinikie ant burtas weizde-

dauau.
8& Begieresny, su schwenta burtin(u)ikie

gaidi walgiti,
Neig baPniczio schaukima Peku k(g)lau>

siti.»
Ach panai, klausikiet ir permanikiet,

40 Balsus tus iusu Pmaniu ischgirskiet.
Tu duschas dews nog iusu nares turėti, 
Kurias iums ig rąkas dewe rediti.
Hei wespatis wisaky, ant Pmaniu susi-

milkiet,
45 Kunigump, Pekump Pmanes tremkiet.

Kiek nedelias baPniczian waikszcziati
prisakikiet,

Kunigus, idant makitu Pmanes, ragynkiet, 
Plebanus, kunigus wenn balsu prasebii-

kiet, 6
Jdant ta maxla neslėptu, didei melskiet.
Jei kunigai tygietu, tą maksla patis sakiti, 
Jus galėsit hukiusu Pmanes makinti.
Bet kunigu ira yredas, Pmanes makiti,
Bo ant to wisy ira apskyrty. 10
O ius kunigai, pagal iusu sena vreda 
Makikiet Pmanes: tatai wisas paklida. 
Schitai turit trumpa maksla kriksezia-

nistes
Pagal būda senases baPniczias. 16
Skaitikiet ir dokiet ig rąkas kie(k)waika 
Kaip Pemaiczia taip ir letuwynika. 
Ragynkiet Pmanes, to trumpa maxla

ijschmakti,
Be kurio platesnis makslasnegalstawieti. 20 
Jei to trumpa maksla makiti yPtruksit, 
Aweles iusu amPinai praPudisit.
To dėl kunigai ant aweliu susimilkietese, 
Aschtra suda ir narsa dewa biakietese.
Be gieresni szia dewa žadziu Pmanes 26

makinti,
Nent aBchtra suda, alba narsa dewa turėti. 
Dėlto rąkasn schitą maksla trumpa

imkiet,
Jr aweles iusu tu mažu dewa maxlu pe- so

nekiet.
Pregtam platesnia maxla kiek denas lau-

kiet,
Jr ilgai dewa walio ant sweta giwenkiet. 
Diewa Padzia karschtei diena ir nakti 86

eschkakiet,
A mana darba vP gier prymkiet. 
[Bezzenberger. Lit. u Lett. Drucke. I,

CTp. 1— 7].

IV. K ietuirta dalis, ape swetastis 40 
alba saeramentus bazniezias.

Ape suetasti krikschta schwentaia. 
Kriks8tas ne esti tektai prastas wąndo, 

bet esti prisakimapi dewa prerakintas,
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ir su žadziu suglaustas, taipo, kaipo 
schvęntaie euangelyaie paraschit ira;
S. Matheiapj tapagaliausiagi galwagi: 
«Eidami makikiet wisas įmanęs, krik- 

& stidame ias vardana tiewa ir suunaus ir 
dwases schventases». Szadis dewa ir ža- 
degimas schwentamimpi Markupi tapa- 
galiausemi paguldime apraschitas esti 
tais zadeis: «Kurssai tikies ir bus apkrik- 

įo stitas, bus ischganitas; kūnai ne inggi- 
tikies, bus pakaltintas».

PaPitkai alba naudas krikssta schven- 
taja.

I. Kriksstas schventasis dara Pmaguy 
15 greku atleidima, ir dewas tewas tam

¿magui per sawa sunu Jesu Ghristu dost 
dwase schwęntąge.

II. Jschgana mus nogi amžinas Bmer- 
tes ir nogi piktaia welna.

20 III. Amzinagi giwenima, tatai esti 
dąngaus karaliste, dosti wisimos tiemus, 
kurie žadems ir temus žadegimamus dewa 
tijk. Bet api(t)e tatai, ieij milasijs die
vas dos, iPguldimi visa catechismusa 

25 platesnei turėsit.
Ape swetasti alba sacramenta alto

riaus, tatai ėst ape schventągi kuna 
ir kraugi pana musu Jesaus Christans,... 
kury mumus vP testamentą palika. 

so Mes turim stipri vera tikieti, iag tik
ras ir teisusis kūnas anaie ipatineie 
donas ira, ir ipatineie ano vina esti tik
ras kraugis pana musu Jesaus Christaus, 
kury dėl musu visu greschnuiu praleia, 

85 dėl musu istate ir palika, idant mes val- 
gitumbim ir giertumbim dėl atleidima 
musu greku. Tas ėst teisiansesis liūdi
mas ir testamentas nogi kieturiu eu(n)an- 
gelijstu paraschitas.

40 (Matth. XXVI, Mar. XIV, Luc. XXII 
cap.): Panas musu Jesus Christus schi- 
tage nakteie, kuria tureia būti ischdotas, 
eme dona, dekavaia, lauPe ir deve pa
siuntinėms sava, bilodams: «Imkiet, val- 

46 gikiet, tatai esti kūnas mana, kurssai vi

jus bus i i  dotas, tatai darikiet ant atmi
nima mana». Schitugi budu pa veczieres 
eme kiliką, dekavaia, deve gims, bila- 
dams: «Gierkiet isch ta wissij, tas... kili
kas nauies testamentas esti mana krau- 6 
geie, kurssai vi ius bus ischletas ant 
atleidima greku iussu, tatai darikiet, 
kiek kartu gierssit, ant atminima mana»: 
Pauilas I. Corin XI capi. — Ta testa
mentą te iadei ira galua jr  pamatas. 10 
«Vijus dotas jr  ischletas bus ant atlei
dima greku iusu». Kas tems žadems taip 
tik, jr  valga bei gyer, tassai atleidima 
greku sava vissu aptur. Tas atpent 
teisei dastainas esti, j r  tikrai prisitaisęs, 15 
priprawies prijm, kursai tikra jr  stipri 
viera tik isch visas schirdes igi tus ¿ad
žius: «Vi ius dotas esti jr  praletas ant 
atleidima... greku iusu». Kurssai patam 
tims žadems netik alba siluartau, tasai 20 
ėst piktai prisitaisęs, presipravijges pik
tai, nedastainai jr  ne gadnai priemes 
ba schitegi žadei «Vsz ius dotas esti jr 
pralotas» nar turėti jr  prevala tikiei- 
gima alba veras visas, stiprias jr kaip 26 
ugnis degan(c)zia8. Tadrin ig žadzius tus 
kury netik, schitte netur būti taspi swe- 
tastespi altoriaus, alba tap sacramentapi 
perleisti. Ba takie iei prigim ne greku 
atleidima, bet, kaipo schventas Pavilas so 
bila, suda rustu ir paskandima amiinągi 
prigim. — Ape tą svetasti jr ape kitas 
svetastis alba sacramentus didesneme 
catechismusy turėsit ischguldima.

Ape razgreschima, tat(k)ai esti, ape 85 
atleidima greku. Matth. XVI: «Tau dosiu 
ractus dąngaus karalistes; ką tektai su- 
rijschi ant femes, bus surijscht jr  dąn- 
gui. A ką tegtai isch rijschi ant ¿emes, 
bus ischrijscht ijr dąngui». *o

Janas XX. Imkiet dvasę schventąie, 
kuriu tektai atleisit grekus, schitu bus 
atleisti; kuriu tektai notversit, notverti 
bus. (Bezzenberger. Lit. u. Lett. Dručke.
I, <rrp. 12—14). 45
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Oratio dominica. Vater vnser. Pe
teris.

Thiewe mnsa dąnguięsis 
tawesp eit imagus gressnasis; 

s mas ischmakie Jesus Christus, 
idant melstu greschnas imagus, 
nasrais ir schirdi praschitu, 
ir silwarta neturėtu.

Daukxsink tu musu malane, 
įo tu mums prisakiei wenibe, 

malane ieib giwentumbim, 
ir gieribes nemirstumbim, 
idant mes tau tarnautumbim, 
szadi tawa miletumbim. 

is ScbwQskies musnmp tawa wardas, 
kurs ėst nog tawęs pamektas, 
liksmik tawęsp schaūkiencziusius 
mus, iadzia tawa gieidenczius.
Vesk mus kielių teisoiu,

20 tau ant garbes apskirtom.
Ateik tawa karaliste, 

gielbek mus tawa deiwiste, 
priwersk werasp Turkus piktus 
ir tawa kriksczianiu katus,

25 kure tik sawa ischmintiei, 
sawa silams ir schwentibei.

Palinksmink mus, tewe musu, 
platink karaliste duschiu; 
dok mums sau teisei tarnauti 

so ir tawe wena garbinti, 
dok sukibesu kantrumą, 
ir werskies ant dijdzia dziauksma.

Buk tawa walia, weschpate,
Szeme ir dągaus karaliste,

35 noramdijk prischtarauienczius, 
prisch tawa wale daranczius, 
kure del sawa dachadu 
regimai gin sawa bludu.

Dok mums donas wisu dienu,
40 gieisk mums wisu priwalimu, 

dok būti weilibu kunu, 
predok mums hukia reikalu, 
ved mums iadeia wis Jėzus, 
kada mus rika ig sūnūs.

46 Priwersk sawesp Manes wisas,

jeib tawe isch schirdes tikras 
iiganitagi paiijntu, 
ir ieib vi grekus gailėtu, 
tawe ant wisa miletu, 
ir isch schirdes taw tikietu. 6

Atleid mnms musu kaltibes, 
kaltin mus musu biauribes; 
artimims sawa atleidem, 
malanes mes tawa gieidem, 
ved mes tawe ing rustinam, 10
praPudijma vi sluiiam.

Pagal didziases teisibes 
nekaltink mus ii  piktibes, 
betaig tewiska malane 
vimirsk iau musu silpnibe, is
ba mušu paežiu teisibes 
neks est be tawa gieribes.

Musu pregtam neprietelius 
milek taip, kaip ir mus paežius, 
kure labai mus neapkient, 20
ir kure mums iabągha spend, 
dok idant tawe paiintu, 
tawip laska apturėtu.

Ne wesk mus ig pagūndima, 
twirtink tu musu silpnima, 26
jeib mes mus stiprei gintumbim, 
pagal iadzia giwentumbim, 
tau teisei mes tarnautumbim, 
ir piktibiu nesektumbim.

Szinai nepreteli musu, so
velna pikta kuna, duschu; 
sukiei gundin tarnus tawa, 
būklei wed mus ing biaurima: 
dok mums Pine ir druktibe, 
tu sukulk welna piktibe. 85

Gielbek mus nog wisa pikta 
duschas musu, taip ir kuna; 
piktas dienas mums ateia, 
szalais veins mus vislagina, 
visur ir gan neteisibiu 40
ant sweta piln ir piktibiu.

Dok tapagaliausia diena, '
skirimi duschias ir kuna 
teisei vi grekus gailėti 
ir Ghristaus wiera nomirti, 46
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idant smerte8 nebiatumbim, 
liksmai tau dusche dotnmbim.

Amen, stiprei mes tan tikim, 
vis mes nog tawes apturim 

5 tn ian pats mns ischklansisi, 
szadegima ischpildisi, 
ne del masn teisibes, 
betaig del tawa gieribes. (Crp. 21— 24).

Psalmas CII1).
Benedic anima mea domino; nuhn lob 

io meyn seel den herren.
Liaiupsink *) dnscha mana pana, 

ir wisas isczas ia warda 
ba dan(n)ksin gieribe sawa: 
atmynki an ta dnscha mana.

15 Ghys8ai atleid grekns tawa, 
iPgida k(l)iekliga tawa, 
ėst apgintas stipins, dnschias 
naugin malane sawa, atnaugin iaunibe

tawa, kaip
20 iannibe erelia, karalista gija 

stiprei mns kientenczius'pakarnei.
Apreiskie mums kielius saws, 

taip liudij wisaki žeme, 
milaschirdigai daridams,

26 visur gailesi radidams, 
visus grekus musu miriadams, 
ne pagal darbu sudidams, 
rustibe sawa noramda, 
malane sawa rSda 

so gatawu mums padetaiu, 
liauientims nog greku; 
kaip tamsibe nog schwesibes, 
attreme musu piktibes.

Kaip tews pats didei susimilst 
35 ant sawa miloiu sunu, 

taip ir diews sn mumis dara, 
iei tikrai biam ia warda; 
paPyst pats musu silpnibes 
ir Pina, iag esme dulkies.

•40  Ligiei kaip padziust Pales, 
ir lapai krint ant Pemes, 1 2

1) По вульгатѣ, у Лютера CHI.
2) т. e. libopdnk.

ant kuria kaip wes vPpus, 
toiau schalin nopus: 
taip Pmagus tur ischnikti 
ba artima tur smerti.

Tektai wena laska diewa s
stipri bus ant amžių amPa; 
lasko tul(t)inase ijr dauksin, 
kurs ėst tikrai io baisumi).
Karaliau ant wisu milei,
kurie ėst ia karaliste. io
Jus amalai siligy
tarnaukiet(k) teisei wisy,
panui didem garbe
predokiet ir schlawe.
Dnscha mana, tu platink 15
czie8ti ir garbe dewui. (Op. 28—29).

Ghriste, qui lux es et dies.

Christau, dena essi ir schwesibe, 
nactes nodęngij tamsibe, 
schwesibes schwesums tu essi, 20
schwesibe schwenta apreischki.

Prascham, schwentasis musu weschp&tis, 
Saugak mus schita naktie, 
testą mums tawyp athilsis 
predok pakaiu schas nakties 25

Jdant sunkus sapnas neuPgrutu, 
jeib welns mus nesugautu, 
ir kuns iem ieib ne prijlieptu, 
kaltus mus nepadaritu.

Akims musu dok mega pregimti, so
schirdij dok tawesp iautety, 
deschine tawa mus te apgin, 
tarnus tus, kurie tawe mijl.

Apgintaiau, ant musu pawizdiek, 
nepreteliu musu attremk, 85
redik iau mus, tawa tarnus, 
kurius atpirkai per krauius.

Atminkiek iau ant musu, pane, 
sylpname musu kūne;
tu duscha8 musu apsaugak, 40
Jesau nog musu neatstak.

Tawesp schaukiem nasrais, taip ir
schirdij,

jeib mus tu neaplestumbi,
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steikies masamp ijr netruk 
pagal ka mums tu pats priedok.

Garbe buk amßinam dewui tewui, 
ja sunui Jesui Christui,

5 ir su dwase, sargu duschiu 
ant amßinoiu amßiu. Amen. (Конецъ).

Ischd(b)?uktas Karaliauczui per Jana 
Weinreicha metusu ijr dienagi, kaip ant 
pradžias Knigieliu ijra. (Стр. 35—36).

іо 5. Изъ «Forma chrikstima» 1559 года.
Giefme duchawna ape mufu Г. chrik- 
fchta, fuguldita udg D. Mart. Lu- 
thera. Chrift vnfer herr zum Jo r

dan kam.
is Chriftus Jordanop ateiha, 

prieme chrikfchta nüg Jana, 
kaip io tewas noreiha, 
pildidams fawa vreda; 
tę mums chrikfchta paftiprina 

so ant ghreku apmafgoghima 
ir fmertis pafkandinima 
kranihu ir ßaisdomis fawa, 
dudams mums nauihe giwata.

Klauiik bei fuprafk nu koßnas,
25 kü wadin chrikfta diewas, 

ką tur tikėti PmA wernas, 
jęng kocerums bus ifchwengtas; 
diews liep, ięng wandu bus chrikftas 
bet ne eft wiens wandA praftas, 

so prieg wandens eft ßodis fchwentas, 
ir fchwente duchs eft priedAtas: 
tas chrikftitogis eft tikras.

Tatai diews fchwiefei ifchreifke, 
weidais ir ßodzieis pamokė,

35 diewas tewas balfu fchauke,
Jordaniep ghi eft ifchgirde; 
tews kalb: tas eft mans miels funus, 
ghis man eft didei malonus, *)

ta afch dowanoiu iumus, 
tarn ins buket paklufnus 
ir pildiket io ßodzus.

Sunus diewa tą pats buwa 
weideßmogiftes fawa, 
atheiha ir dwaffe fchwenta 
weidn karwela apwilkta; 
taip tikekem ftipra wiera, 
kaip iau bufim eme chrikfta, 
jog traice mus apchrikftiiha 
bei prieg mufu ant fwieta 
giwenti tur wiffada.

Apaftalus pons fiuutz fawa, 
mokinti liep wiffa fwieta, • 
iog eft pratapits del ghreka: 
todėl tedara pakuta; 
kurs tik ir prieimš chrikfta, 
tas apturės ifchganima, 
nauiha bus ßmA giwenima 
kurs negal mirti ant amßa, 
gaus karalifke diewa.

Malonei tai kurs netiki, 
amßinai giwens ghreki, 
ras ghis amPinąie fmerti, 
tur peklas ygnie dekti; 
io fchwentibm ghi negelbses, 
nei wiffi io darbai iem padaes, 
vfch nieką priegimts ghreks dara. 
fzmogaus darbus ir giwata: 
fau fmogus negelbt nie flaka.

Mufu akis reg wandeni 
ant waika pilamąghi, 
fzmogus per dwaffe tę weifdi 
wernai ing Chriftaus kraughi, 
jem wandfi eft kraus raudonas 
diwnai Chriftaus krauihu krofitas, 
ant fenu zaisdu gidima, 
fwieta kurias gaun ifch Adoma, 
mums priegimtas nAg feną.

*) F. ch. kaip baPoiczae iftatimae hertsikiftea 
40 Praia ir kitofa žemefu laikoma ira.

Drakawot Earaiaoozai per Joaa Daabmaaa 
meta ChriTtaae MDLIX.

Diewui tewui fchlowe dukem, 
ir Jhezu Chriftu garbinkem, 
bei dwaffe fchwenta laupfinkem;
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wienam diewai dekawokem, 
kars iftates e it chrikfchtima 
an t gbreka aptziftighima 
bei amžina ifchganima, 

e nbg Chriftans apžadeta; 
jem  bok amžina garba.
Amen. (P. 41—43. Конецъ).

6. Изъ Постиллы *) Бретнуна 1591 г.
Weli: Schwent. Weliku Schwenteie 

įo Eaangelia Mare. 16. Paguldime.
I r  kaip praeiuli buwa Sabbata | pirka 

M aria Magdalena | i r  M aria Jakobo ir 
Salome votkas (alba žoles grasei k v e - 
pienezias) idant ateiufias patepta Jefa. 

15 I r  ateia Grabop pirma diena po Sabba- 
tos labai ankfti | užte(4)kant Saulei. I r  
kalbeia tarp  fawes | kas atris mums 
akmeni nog dura  Grabo? I r  weirdedamos 
tbe | ifchwida [ iog akmo atriitas bnwa | 

20 neia bnwa labai didis.
Ir jeiafias ing Graba | ifchwida Jau

nikaiti fedinti po defehines rankos | ap
vilkta ilga balta Ruba | ir ios iffiganda. 
O ghisbiloiaioms | nenufiganiket. Jefaus 

25 iefchkot Nazarenikoio nukrižavotoio | 
keleli nėra io ozonai | Scbitai vieta | ku- 
ron gbi padegbi bava. Bet eiket | ir 
fakiket io paliantinems ir Petrai | iog 
ghis pranoks ius ingi Galilea | tenai gbi 

но regefit | kaip ghis imuos ira biloies. Ir 
ifcheiuiias ikobei bėga nog Grabo | apė
męs nefa būva ias faJtitrinimas ir no(5) 
ganitis | ir nefake nievienam nieką | nefa 
bijoiofi.

86 Ifchguldimas febos Euangelios.
Krikfchcžoniš Mieliaufieghi nflg 

fchventa kalleda | ikki fcham cziefui
k *) Postilla tatai eiti Trumpas ir Praftas Jfchgul- 

dimas Euangeliu | fskamuiu BaBniczoie Krikfch- 
40 czionifchkoie ) nftg Wseliku ik Adaento. Per Jana 

Bretkūną Lietuvos Piebona Karaliaucziuie Pru- 
flUlu. Jffjpautla Karaliaucziuie Jurgio Ofterbergero 
Mąstą Pono 1591.

| girdeiom ape mnfa miela Poną Jefa 
Krifta | Ghi ifch Pannos Marios viro 
nelitetos gimnfi | afchma diena appiau- 
ftita | Potam po trio defchimtn meta 
Jano krikfchtita | ir po tfl apfikrikfchtij- s 
mu | aukfchcziaus nei tris metas | ko- 
fani fakiufi žmonims | daug ftebuklu da
ru!! | ir wiffokias pavargafias įmones | 
iop fchaukenczanfes | pagelbeinfi Į Gir
deiom teipaieg daug ifch Szida | neti- 16 
keiafias fchi Kriftu tikru Dievo paža
dėtu Meffiofchu effanti | Ir ghi ifch 
Welinoappiekimo netiktai peikafins | bet 
ir nužawinufiu& Į pakafufius ir už io 
Graba didi akmeni užritofius | bei pe- 16 
czetimi užženklinoiufias. Na fchoie b e 
liko fchventeie girdefim | kas po palai- 
doghimo Kriftaus nufidave.

Ape tatai fchoie Eoangelioie teipo 
įkaitom | ir viffa krikfchczonifte viena 20 
balfa gieft | Kriftns kaczei nažavintas 
ir pakaitas | tacziau treczia diena ifch 
nnmirafiu kieleffi ir givas ira. Togidelei 
mes fchfi (6) kartu | ape ta linkima mnfa 
Wiefchpaties priffikielima ifch nomira- 25 
fia | kalbėdami ape ketonus daiktas fa- 
kilime.

Ant pirmo. Parodifim Poną mnfa Jefa 
Kriltu | tikrai ifch namirafin priffikie- 
lusi ir giva fanti. so

Ant Antro. Kam dera mamas io prif- 
fikielimas ifch numirufiu.

Ant Treczio. Kaip prijmmams ira.
Ant Ketvirto. Kaipo vartoiams ira.

Ant Pirmo. 85
Ape Kriftaus priffikielima ifch numi

rusiu.
Daug žmonia | nflg pradžios fvieto 

buvafiu | bet viltas numirufias gir
dim | kožna diena žmones mirfchtan- 40 
ežias ir pakalamas regim | Ir mus viltas 
kadaifgi mirfenezius tikrai žinam | Ir 
kaip namirfchta žmogus | tar laputi | ir 
žeme atpent pavirfti | ifch kurios bava

!•
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imtas. A n&Pinom newiena žmogaus | 
kuriai nfigpradzio (s) fwieto pats per fawe 
butu ifch numiruiiu priffikielens. Tiktai 
apie wiena mufu Poua Jefu Kriftu ra- 

& fchama | fakama Į tikima | ir giedama 
ira | nu aukfchcziaus puiantro tukfchtan- 
ties metu | Ghi pati iich numiruiiu tre- 
czia diena kelūfifi [ kiti kurie kielei! j 
kielei! ifch numiruiiu prikelti Diewo Į ne 

io patis fawa mace.
(7) Bet kadangi fchos Wieros delei | mes 

krikfchczonis | netiktai Turku | bet ir 
wiiiu pagoniu | kurie Diewo nepagirta Į 
eime apiukiami. Ir kadangi ant fchos 

is wieros u£gul mufu wiffu dutches ifchga- 
nims | tada labai mumus priwalu ira ži
noti Kriftu tikrai ir ifch tiefos ifch nu- 
miruiiu priffikielufi.

O Poną mufu Iefu Kriftu po nukri- 
20 i awoghimu ir pakafimu | nepafTilikuffi 

itemeie | nei patrefchimo alba pagedimo 
regeiufi | Bet ifchtiefos treczia diena 
ifch numiruiiu priflikielufi | Tatai ifch 
fchiu Schefchiu daiktu tikrai finam.

25 Pirma. Ifch pranefehimo paties Die
wo | ir fchwentu Praraku Senoio Tefta- 
mento. Diewas Tiewas teip kalba Ado- 

Gcn. s. mui bei Euai po fugriefchimu iu. Ne- 
prietelifte dariliu tarp tawes ir Moteri- 

80 fchkies | ir tarp. tawa feklos ir ios fek- 
los | ta falczui Aitrins galwa Į Ir tu 
igelfi kulni ios.

Schicze pats Diewas Tiewas kaip ir 
keturis tukfchtanti8 metu pirm pranefeh 

35 iog Welinas priefch Sunu io Kriftu | kur
iai ifch Pannos Marios turreia ufgimti | 
ftengtuufe | bet iog Sūnūs io | ghi apga
lėtu | tatai eiti | ifch numiruiiu keltufe.

Schitai teipaieg pranefche prarakas ir 
40 Karalius Dowidas | Schefchioliekme Pfal- 

Fsai. 16. me bilodams | Tu(8)dufches mana nepalikti 
pekloie J nei dūli Sch(w)entamuiem ta- 

Acto 2. warn patrefchti. Nefa bei Schwentas Pet
ras bei Schwentas Powilas Acto 13: liu- 

Acto: 13. dij | iog fchitie f  odei ne ape Dowida bet ape

Kriftu kalbėti ira | Nefa laka Dowidas 
numiręs fupuwa Į alle Kriftus nefupuwa.

Pranefeh tatai taipaieg prarakas Ho- 
feofehus fchefchtame Paguldime bilo- Hofe. i 
dams. Ghiffai mus atgide po dwieiu die- б 
nu | Ghiffai mus po triu dienu atties | Gor. ii 
idant po io akim giwentumbim.

Schitus fodzius ape Kriftu kalbėtus 
efa ludij Schwentas Powilas 1. Gor. 15. 
bilodams. Kristus prifTikiele trecze diena io 
pagal rafchta. Item Triliktatame Pagul- Ног. u 
dime tafiau praraks teip Гака. Afch i&s 
ifchgelbefiu ifch peklos | ir ifch Cmerties : 
ifch imti u | Smertie | afch tau bufiu ati
dų | pekle afch tau bufiu giltine. 151. Cv.

Bei ir fchitus .Godžius kalbėtus efa ape 
Kriftu | mokina Schwentas Powilas { 1.
Cor. 15. bilodams. Smertis ira prarita 
ifchgaleghime. Smertie kame tawa giel- 
lonis | Pekle kamme tawa pergaleimas | 20 
Chwola tam kurfai mumus Ifchgalejma 
diift per mufu Wiefchpati Iezu Kriftu.

Ifch fchu prane fchimu paties Diewo ir 
Schwentuiu Praraku Seno Teftamento Į 
regim Pono mufu (9) Iefaus Kriftaus 26 
prifikielima ifch numirufiu Į fennei pir
mai pafakita alba pranefchta fanti.

Antro Poną Iefu Kriftu ifch numiru
fiu prifTikelufi ludij ir pafaka Schwentas 
Angelas Pono Diewo | kaip tatai fchos so 
Schwentes Euangelioie regim | kur An
gelas moterifchkems Grabop ataiufiams 
teipo kalba. Ius Efchkat Iefaus Na- 
zarenfkoio nukriGawotoio | Io fchi- 
cze nėra | ghis kielefi. 85

Bet wis ka fchwenti Angelai ira kal
bele | tatai ifch tiefos teipo buwa | kaip 
regim Gen. 21. Exod. 12. Iranis nieka- 
dai nemelawa | Togidel ir nu newilioj 
Angelai bilodami. Kriftus kielefi. 40

Treczio. Poną Kriftu ifch numirufiu 
priffikielufi | rodą Grabas io tufchczas ( .
alba wieta ana | kur Kriftu buwa paguldė.
O nu io thinai nebefanti. Tfigi Angelas 
faka. Dabokitės wietos kur ghi paguldė. 45
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Ketvirto. Poną Kriftu ifch fmerties 
priffikelufi j faka ir ludij patis fargai 
Szidu Grabop io priftatiti | kaip ape tatai 
placzei ifchrafcha Schventas Mathieus 

6 Dviedefchimte ir afchmame paguldime.
Penkto. Poną mufu Iefu Kriftu ifch 

nomimfiu priffikielufi | ir giwu fancziu 
ifchroda defchimte(10)ropi io paffirodij- 
mai | kureis po priffikielimo per ketures 

io deCchimtis diena paffirode Apafchtalams 
ir mokintinem8 | fa ieis būdams | waik- 
fchczodams | kalbėdama Į valgidams etc.

Ant Pirmo. Mariai Magdalenai pas 
Graba Mare. 16. Ioh. 20.

16 Ant Antro. Kittamus moterims Į kuros 
nflg Grabo eija | pafakita Apafchtalams 
Matth. 28.

Ant Treczio. Dwiem pafiantinems kie- 
liaaien | cziems ing Emalius.

20 Ant Ketvirto. Petrui Luc. 24.
Ant Penkto. Defchimti Apafchtalu ka

da nepribuwa Tamofchus.
Ant Schefchto. Tomafchui priefant. 

Ioh. 20.
26 Ant Sekmo. Pas marias Tiberios paf- 

firode Kristus Petrui | Tamofchui ir Na- 
thanielui. Ioh. 21.

Ant Afchmo. Paffirode Kriftu s | dau- 
gefni nei penkiems fchimtams broliu | 

so Galileoie ant kalno Thabor 1. Cor. 15. 
Matth. 24.

Ant Devinto. Iakubui ir kittiems paf- 
fiuntinems.

Ant Defchimto | Gbiffai ketvirta de- 
86 fchimta diena po Welliku | noredams 

dangun Įlenkti | davės regeti daug JPmo- 
nemus | ir regintiemus aniemus ghiffai 
uffenge danguna Acto. 1.

Schefchto ir ant galo. Daug Schventu 
40 viru ir Apafchtalu musu Pono Iefaus 

Kriftaus | iam(11)iau danguna nueiufiam | 
liūdima davė | ir dabar per rafchta fava 
dfift | Kriftu Grabbe alba fmertje nepaf- 
filikuffi | bet ifch tiefos ir tikrai ifch nu- 

46 mirufiu priflfikelusi.

Schventas Petras. Acto 2. teip kal
ba | Dievas Kriftu prikėlė | ir ifchri- 
fcha | topolius fmerezio | kad to nega- 
leia būti | kaip ghis | tatai eft | Krif- 
tus | ndg io butu laikitas. Schventas Po- 6 
vilas taipaieg faka | Kriftus treczian 
dienan kielefi ifch numirufiu | pagal 
rafchta.

Togidel mielauiieghi krikfchczouis | 
mes thiek ludimu turėdami | ape priii- io 
kielima mufu Wiefchpaties Iefaus Kri
ftaus ifch numirufiu | neklaufikem nei . 
Turko nei kittu ballamutu j kurie netik 
Kriftu kielufi ifch numirufiu | net thinai 
paffillikufi | Bet ftipra ne abeioiencza 16 
viera drūtai tikekem | iog mufu ifchgel- 
betoias Kriftus pergaleiens Welina Į 
Smerti | ir Pekla | tikrai ifch numirufiu 
kėlėsi. Nefa mumus tatai tikėti labai pri
valu ira. 20

Ant Antro.
Ape nauda priffikielimo Kriftaus 

ifch numirufiu.
Kaip antai Ponas mufu Iefus Kriftus 

nenoprofnai | nei kenteia | nei numirre 26 
ant kriPaus j kaip (12) tatai petniezoie 
prafchokufoie girdeiom | Taipo ghis ir 
didžiu naudu delei ifch numirufu kielefi. 
Neffa ghiffai fava priffikielimu mumus 
£moniems fchitai ifchtaife. 80

Ant Pirmo. Ponas Kriftus per prifi- 
kielima fava ifch numirufiu | aptureia 
virfchu ant Welino | fmerties ir peklos. 
Nefa thie mufu neprietelei iau nu tur 
Kriftaus bjotiffi | Kaip ftiprefnio u£ fave. 86 
Welinas negal iveikti žmogaus | be pa- 
velimo Kriftaus | Smertis taipaieg negal 
žmogaus pafmaugti | net Kriftui no
rint | nei krikfchczioni amžinai fava na- 
gfifa palaiki t i | bet Kriftui norint | vėl 40 
ghi tur ifchdflti [ Peklai fchukfchtu 
ira | krikfchczoni | Kaip ana rodąs no
rėtu | prariti.

Ant Antro. Ponas Kriftus fava prifi- 
kielimu ifch numirufiu apteifina mus grie- 45
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Rom. 4. fchnfilius ir kalt&fms po akim fawa Tie- 
wo. Kriftus kielei! mufu teiiibes delei.

Ant Treczio. Kriftus priffikielens | ir 
mus taipaieg wiffus Sudnaie dienoje ifch 

6 numirufiu (kaczei fupuwufius) prikels,
i. Cor. 15. Kaipape tatai placzei ifchrafchaSchwen- 

tas Powilas Gorintumpi pirmoie penkio
liktame paguldime | Ifch prifikelim o Kri
staus | ftiprindams mufu priffikelima ifch 

Job. i. io numirufiu. Tfigi ir Schwentas lobas link- 
fminafi | ir bila. Szinau iog Ifchgelbe- 
toias mana giwas ira [ Ir taftai mane 
fudnai | dienaie prikels. Bei fchitai wi- 
fiems fchame (13) fwiete wargftantiemus 

15 krikfchczonims bus nddemais dide nauda.
Ant Ketwirto. Kriftus mus ifch numi

rufiu prikeltus fudnaie dienaie apdowanos 
amPinu giwenimu. Diewas mus atgimdė 

Pet. i. ant giwo nuffitikeghimo | per prifikieli- 
20 ma Iefaus Kriftaus ifch numiruliu | ant 

nepragaifchtanczios ir cziftosnepawiftan- 
cziostewoniftes kurri mumus ifchlaikama 
ira danguie.

Ant Penkto. Ifch prifikielimo mufu 
as Wiefchpaties Iefaus Kriftaus ifch numi

rufiu | krikfchczonims | bus amPinas 
dzaukfmas ir linkfmibe danguie. Diewas 

Apos. 2i. nufchloftis wiffas afcharas nfig iu akiu | 
nei bus potam Smerties | wargu | nei 

so fchaukfmo | nei fopeghimo.

Ant Treczio.

Ape pafifawinima alba aptureghima 
naudos priilikielimo Kriftaus.

Iei kas nor gauti ir faw ifchlaikiti alba 
35 apturėti dabar minėtas naudas ifch prif- 

fikielimo Iefaus Krift: ifch numirufiu | 
taftai netiktai tur Pinoti Kriftu trecziaie 
dienaie ifch numirufiu prifTikielufi. Bet 
tur ftipra fchirde tikėti | ghi mufu delei 

40 ifch numirufiu kielufi. Kaip ape tatai 
Joh. 5. patfai Kriftus kalb. (14) Schitai ira wale 

to | Kurfai mane fiunte | iog | kurtai 
Sunu reg j ir tik ing ghi | turretu am-

Pina Piwata ir afch ghi prikelfiu fudnaie 
dienaie. Item Afch efmi prikėlimas ir 
Giwata | kurfai ing mane tikes | tas gi- 
wens | kaczei numirtu | ir kas giwen | 
ir ing mane tik tas niekada! nemirs. 5 

Todėl tikekem ftiprei Kriftu ifch numi
rufiu priffikelufi.

Ant Ketwirto.

Ape wartoghima priflikielimo Kriftaus 
ifch numirufiu. įo

Ifchmoken kokes didės naudas mumus 
krikfchczonims randai! | ifch priffikieli- 
mo mufu Wiefchpaties Iefaus Kriftaus | 
ir Pinnodami iog naudas tas tiktai per 
Wiera tikra | ifchlaikamas alba gauna- 15 
mas ira. Nu toliaus mokinkimes | kaipo 
tas naudas | fprowawoti ir wartoti tur- 
rim.

Dweioku budu prifikielimas Pono Kri
ftaus gerai wartoiams ira. ao

Pirmo. KoPnofu mufu wargofu ir be- 
dofu turrim atminti Kriftu Iefu prifi- 
kielufi | ir giwenanti Dangaus Karali- 
ftoie | Bei norinti ir galinti wiffus krik- 
fchczonis wargftanczus ifchgelbeti ifch 25 
tu wargu | teip fcheme kaip ir aname 
fwiete. Kaip Schwentas Iobas(15)darens 
ira kadwarga. Afch Pinnau Ifchganitoghi Jok. 
mana giwa fanti | tas mane ifch numi- 
rufu prikels | kaip kada tartu | tas ma- ao 
ne aname giwenime palinkfmins.

Antra. Mes Pinnodami Poną mufu 
ifch numirufiu prifikielufi | rūpinki
mės | idant ir mes koPna diena | alba 
wiffada | keltumbimes nfig piktenibiu 85 
fawa | Tatai efti nfig grieku lowe | Die- 
wui intiktinai giwenkem. Kaip Kriftus 
ifch numirufiu kielei! | teip ir mes nąu- Rom. 
ieme giwenime waikfchczokem.

Todelei ir mes nu Welika fchwenfkem | 40 
nefename rauge | neige rauge pikteni- 
bes | alba latribes bet faldziame rauge 
cziftibes ir teifibes. Amen. (p. 3— 15).

U
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D evvin t: N edelioie po Schyyentos 
T raices, E uangelia , Luc. 16. pa- 

guld:

Biloia Iefus pafiuntiniump fawa | Bu- 
6 wa Dmogus bagotas | Koris tureia VD- 

waifda jtas buwa icm apraifchitas Į kaip 
butą lobi io fugaifchmens. Ir (319) pawa- 
d innatha |ir biloia iamui: Ka girdžiu ape 
tawe? Darik rakunda ufchweifdeghimo 

io tawa | nefa tu daugiaus negali uDweifde- 
toiu būti. Biloia tada VDvaifdas pats fa- 
weie. Ka dariiiu? "VViefchpatis atim nog 
manens Yreda | kaiti negaliu | ubagauti 
giedžios. Szinau ka darifiu | kad bufiu 

15 iiltatitas ifch Yredo | iog anis prijms 
mane ing namus fawa.

Ir fuvadinens favenfp wiffus fkolini- 
kus fawa "Wiefchpaties Į biloia pirma- 
mui | kiek Ponui manam fkeli? Ghis bi- 

20 loia | fchimta baczku alieiaus. Ghis bi
loia iopi | Imk tawa gromata fefkefi | ir 
rafchik toiaus penkias defchimtis. Potam 
antramui biloia | a tu kiek fkeli? Ghis bi
loia | Schimta ketvircziu kwie(320)cziu. 

26 Ir  ghis biloia iopi Imk tawa gromata | ir 
rafchik afchtonias defchimtis. Ir pagire 
Wiefchpats neteifughi YDwaifda | iog 
ghis kitrai padarens buwa. Nefa vaikai 
fchio fvieto buklefni ira neig vaikai 

80 fchvielibes gimineie fava. Ir efch minus 
fakau | dariket fav prietelius ifch netei- 
foio Mammono, idant kada nuftoklite | 
anis prijmtu ius ing amžinus Givenimus.

Ifchguld im as fchos E uangelios.

85 Szidu Šerne | mieli | krikfchczonis ira 
viffu kitu Dėmiu geriaufe ir riebiaufe 
buvufi | po viffa dangų | nefa thinai 
būva Aukfo | Sidabro | iavu | aleiaus | 
Wino | Szveru | bandos | biczu | ir kitu 

40 daiktu apftas ir pilnifta ir ifch to pats 
Dievas ie vadinna Deme pluftancze pie
nu ir  medumi. A Szidai to nieką ne ad- 
boja ] Dievui uD tatai nedekavoia | nei

lobiu fava kitam fluDija | Bet tares pa- 
tis Ponais sefa | bei Demes tos bei viffo 
turto(321)fava. Ir fchittfi anis Ponui Kri- 
ftoi prieDafti davė | idant ghis ifis ap- 
bartu | ir mokintinius fava pamokitu 6 
Svietifchka lobi netikrai mulu fanti |
Net paties Pono Dievo | ir mus tiktai 
fanczus thu daiktu uDvaifdais | ir koDna 
turrefenti Dievui | fava cziefu | ifch to 
uDveifdeghimo rakunda attadftti. io

Bei fchitta Euangelia labai tropnei 
fchft metu BaDniczoie Dievo ira faka- 
ma | Nefa fchü czefu vilioklė Javai ant 
lauko rodofe | kaip nubrende | ir fuvo- 
kiami ira | Todelei kits ifchvidens iog 15 
io iavai gerai rodofe fava fchirdije du
rnoj | fchitai v is mana ira | bei man 
bus valle thfis Javus vartati kaip pats 
tiktai noriu | didziavimu | Girtavimu 
lėbavimu etc. A Ponas Kriftus atfaka | 20 
Ne. Tu Dmogau tiktai effi uDvaifdas thu 
daiktu I bei tarnas | ir tureli Dievui 
delei tho viffo rakunda attadflti, todelei 
mokinkes Svietifchka lobi teipo varto
ti I ieib todelei neprapultumbei amDinai. 25 
Bet idant anū prietelius tav  padaritum- 
bei j kurie tave prijmtu ing amDinus 
givenimus. Tfigi ape du daiktu ifch 
fchos Euangelios kalbefim.

Ant Pirmo. Reikia mumus Dūmoti | 80 
kaipo fchiffai priliginimas iilimana.

Ant Antro. Kaipo pareitis tikrai v a r
toti Svietifchka lobi. Tu Dieve patfai 
mufu fchirdi | burna bei aufis redik.

(322) A nt Pirmo. K aip iffim ana 85 
fchiffai p rilig in im as.

Pirmiaufei dabokimės | Euangelifto 
teipo rafchanczio | Iefus biloia pafiunti- 
niump fava | kaip kada Euangelista 
tartu. Ponas Iefus regedams iog Phari- 40 
feufchai | Rafchto mokiti ir kitti Didai 
piktai lobi fava vartoia ir patis fave 
prapuldinoia. Apafchtalams fava ipatei 
kalbeia | aniemus ape tatai prane-
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fchdams | ir anas graudendama | idant 
ie kitri&us elgtunfe nei kitti iidai. Bei 
ichiteipo regim Poną Kriftu fawūfms ti
krai milinti | ir wiffofu daiktofu rupi- 

б nantinfi | ufu ifis ieib iemus pikta ne
būto.

P e r fm ogu bagota | iffimaoa patfai 
Ponas Diewas | kuriai bei leida bei 
ifcblaika wiifus daiktus | teip danguie 

įo kaip femeie | Nefa kaip antai Karalius, 
Hercekis alba kits kokiai Szemes Po
nas | daug fawin&fi mieitu | kiemu | 
Amoniu | girriu | bandos | Iawu | Dwa- 
ru | ir kitu daiktu. Teipo ir Diewas thu 

Gen. is wifiu Paniltwu bei daiktu tikraiis ir 
amfinafis ira karalius | Neia gbis wiens 

Pfai. 24. leida ir papildą | bei iichlaika da wel- 
Pfai. ns. da | dangų Іи feme. Szeme ira Pono | 

ir wis kas toie ira | Apikritinis fe- 
20 mes | ir kas ant ios giwen. Wiiias dan

gus ira Wieichpaties | bet feme ghis 
padawe waikamus fmoniu (p. 3 18—  
322).

7. Изъ Постиллы H. Даунши 1599 г.
26 PrzedmowA do cžytelnikA lAfkAwego.

PrzypAtrniąc По, у я fobą pilnio vwažAiąc, cžytel- 
niku nuly: w czym bych oyczyitey krAinie mey po- 
flniyd y iey iAkoAkdlwiek pomoc mogt, zdAta mi Гіо 
rzecz y ftanowi moiemn nrzyftoyna, y KoAdiolom 

80 KAtolickim ir flawnym Emoftwie nAPym Litewfkim 
rozPerzonym, nie tylko ozdobna y vdiechy pelną, 
Ale y wielce poAyteczna, gdybycn kazAnie dawno 
iuA od k&iodzA WnykA 8ocietatis Jeeu TheologA, 
vczenie nApiftne y zebrAne, y ▼ wPytkich KAtho- 

85 likow nie mAIą ceno y wago mAiące, nA Czefki, y 
Niemiecki iozyk przetlamAcžone, w wlafoy iozyk, 
n AP Litewfki przelozyl, y wPytkim kn cžytAnin 
podal. W cžym mam z i to, Ae nie tylko kofciolowi 
Litewddego iozykA Ale zgolA wPytkim obywAte- 

40 lorn W. X. L. poniekąd dogodzo tą moią pracą y 
polingą, y okAzyią, nicktorym viokPycb rzecAy 
pomy&lAnia y wazenia, A o nAPym iozykn Oyczy- 
ftym, gorotszego (tArAnia y rozPerzenia nieiAką 
vėžinio pobndko. Bo Acz w pravdžie rzadki ieft v 

45 пая zwtaszczA z przednieyPycb, ktoryby w iozykn 
polskim biegtym nie byl, y kazania polakim ięzy- 
kiem pifAne czytAd przez По nie mogt, wPAkze 
moim zdaniem wiokPa ieat tAkicb czofid, ktorzy go 
Albo nie rozamieią, Albo w nim mato со C| 6wiA- 

50 domi, y oyczyatym ięžykiem rzecz pifAna, iriem 
iakiey ieft v irPytkich narodow powagi, vdiechy, y

ftaAka((kąd ¡Ak rozumlem kftiąg przeklAdAaie, c 
iėdnego iozykA ir drngi, v wPyftkich narodoir vrofto)
(km nAP Liteiroki narod, dia vmieiotnóedi iozykA 
polCkiego y ir nim bieglotdi, do iAkiego zAnied- 
bAnia, opnPcženia, y niemal odrzncenia, iozyk ftroy 6 
wlafav przywiodl, koAdy (kAdnie widAi, lecA i i i  
fluPnie, niewiem kto pocnwali. Etory bowiem proPo 
narod ieft pod niebem tAk gruby у nikczemny, kto
ryby tycb trzecb rzeczy wlafnycb у fobie iAkoby 
wrodzonych nie miai, grnntow oyczyftych, oby- 10 
czAioir, у moiry? WPytkich wiekow Indile, io*y* 
kiem fwoim wlafnym mowili, у nA iego zAcbowAnie, 
pomnoženie, zdobienie у krafo, wielkie zAwPe oko 
mieli, nie maP nAcyiey tAk licbey, kątn iiemie 
tAk podlego, ktoryby iozykA forego vzjrwAd nie 16 
miai, tym pospolidie wPyfcy vftAwy piPą, tym 
Hiatoryie у dzieie, fwych у cudzycb, nowe у 
RAre wydawAią, tym о wPytkich potrzebach Rze- 
czypofpolitey rAdzą, w koadielie, w rAdAie, domA, 
mile у przyftoynie potrzeby wPeliAkie odprA- 20 
wuią, (Amo przyrodzenie tego vczy wPyftkich, у 
prAwie z pierei mAdierzyAfkiscb, (II) kAzdy bierne 
(klonnoed ku iozykowi fwemu у milemn vzywAniu, 
zAchowAniu, y pomnoženiu iego. Co nie tylko w 
lndiiach nA oko widAiemy, Ale teA j  w nieroznmnym 25 
ftworzeniu. Coby to bowiem zA dAiwy miodzy Awier- 
zoty byly, gdyby krnk epiewAd chciat iAko flowik,
A flowik krakAd iAko krnk: koiiel rycied iAko lew,
A lew blekotAd iAko koAiet; zginęlAby wtafooèd zA 
tAkim (¡pofobn wlafneg odmienieniem, zginolAby SO 
niemal y iftotA žwierząt tAk rozmAitych у nAturiL 
A ieAliA tAka nieftwornoed Airierząt, tAkieby w nick 
zAmiePAnię vcžynila; coz rozumiemy iAkie zAmie- 
PAnie у zAwichrzenie w lndziacb cžyni; kiedy ieden 
w drugiego narodu iozykn forego oycžyotego zgolA 85 
zAniedbawPy tAk d&lece По kocha z cndzego (nie- 
pomniąc nA foroy, ktorym Bog у nAtnrA cbce Aby 
mowit) iAkoby nie tey krAiny y ięzykA cztowiek.
Nie Aiemie obfito&dią, nie roznoedia vbiorow, nie 
wefoloedią krAiow, nie miaft у zamkow mocnoĄdią 40 
narody ftoią, Ale wiocey zAcbowAniem у vAywAniem 
iozykA wlafnego, kthory l)>olecAno6d, zgodo у mi- 
lb6d braterfką, mnoAy у zAchownie. Jozyk ieft 
fpolnym ziriąfkiem milobdi, mAtką, iednofedi, oycem 
C^ecinosdi, paAfthw ftrozem. Znieš ten; znieHeP 45 
zgodo, vniyą, у wPytko dobro. Zniee ten; zniefteaz 
(loAce z niebA, pomiePaP poržądek fiwiàtA,̂  odey- 
mieP Aywot у flawo. Kto onycb, ktorzy wiezo az 
pod obloki wyftAwiAli, imio (We chcąc Uawne vczy- 
nid, rozpodAil y rozegnal? niezgodA ięZ^kA. Kto 60 
walki, bùnty, y fedicyie zAcząl po wielkiey czo&di 
nA fiwiedie ? rozno&d iozykA. Cokolwiek rozerwAnia 
ieft miodzy narodAmi, cokolwiek obmow, PAcowAnia 
iedney nAcyiey о drngiey, wPytko to z rozno&di 
iozykow, iAk z korzenia wszytkieg zAmiePAnia 55 
ѵгойо. Bo z przyrodzenia kAAdy iAko do forey 
nAcyiey у krwie, tAk do fweg iozykA czlowiek chod 
ma wiot8zą у mocno По do nieg° przywioznie. Z dru- 
giey zAé ftrony czym ono wielkie kroleatwo Perfide 
у ftArodawna MonArchia AA dotąd ftoi, iedno zgodą 60 
mowy? Czym (lawne ono Rzymfkie paAftwo v in- 
Pycb narodow kwitlo? czym moCkie įrAwy ich AA 
do oftAtnicb krAiow' Aiemie zAcbodiily, iedno przy- 
rodzonego iozykA zAcbowAniem, dia ktoreg pomno- 
ženia y rozPerzenia, nie tylko prAwA ftAnowili, Ale 65 
у nAuki rozmAite Philofopbflde, у Bogow ftrych 
cbwalo opifAli. Greckiego iozykA w prAwAcb v w 
Senadie vAywAd zAkAzowAli. CAym ArAbska кгАшА,
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j  Greckie p&úztwi y inPe odlegle kriie (t&iy? iedao 
zichowiniem fwego oyczyftego iezyka. Nie wfpo- 
minam Wlofkiey žiemie, (III) ktora tik  wielce w 
iezyki fwego zichowinia y rozPerzeniu Ge kocha, 

6 ¿e nie mài* žadnych k&iąg y miteriv tik  birzo 
trndnyeh, ktorychby, iey lodile w ięsyk wlafoy nie 
przeklidili. OpaPcžam ktorey iefiny wPyscy èwii- 
domi, nam pryleglą Polske, w ktorey iežyk wlafoy 
iiko kvitnie y iák Ge pomnaža, ktož nie wie? ktož 

10 nie fiwiidom? Lecž to nie tym Tmyffem mowie, 
ibym miai ginid biegto&d y vmieietnoftd poftron- 
nych ieiykow, (ktora t wPyftkich ladii cnwale y 
eene ziwPe fwoie ma y miila) zwt&Pcži Polfkiego, 
ktory nam przez ono mile ziednoczenie W. X. 

15 niPego s (lawną Koroną Polfką, niemal przyro- 
dzony Įeit Ale tylko gioie ziniedbinie, i  zbrzy* 
džeme y níemal odrzocenie iezyki niPegó wlafnie 
LHewskiego. 0  Boie day žebyftny (le obaczyli, y z 
tego veteran kiedyi tedyi powftili. Jzali nie wi- 

20 diiemy iik'o wiele kąt0w W. X. niPego niezniio- 
mofedią rzeezy do wiiry y zbiwienia dnPnego nale- 
žących gioie? iák wiele w proftodie, w grubycb 
grzechich, zabobonach pogáñfkich, y no diié diieñ 
zyle? Jzali nie ßyPemy iák ich wiele m iera  w 

25 zlym y nie Erzefidiiútkim zywodie? i  n i zitraeenie 
wieczueoidžie. To fkąd? iedno z opuPcženia iezyki 
oyczysteg, z ziniedbinia przyrodzoney mowy. Jiko 
bowiem proftoti zroznmie rzecžy dobre y zbi- 
wienne? kiedy ten ktory vezyd ma, ilbo iezyki iego 

80 niezna albo (ie im brzydii, iiko bedą flyPed, y 
wierzyd mowi Piwet 8. ieftli nie milą przepowia- 
diczá? iako ėžynid? ieèli nie zrozamieią ninczy- 
dieli? Vžalmy Ge niPey wtafney krwie, ktora Ūką 
b irb iną  rzeczy zbiwiennych gioie. NiPyeh wía- 

86 fnych czlonkow (wPyfcychmy bowiem nie tylko w 
Eryftafie iedno, ile tei y w oyezyznie) vžalmy fie. 
Nie doposzczaymy czaftce niPey tik  mizernie gi- 
nąd. Nie waimy fobie lekee doP drogą krwią Ery* 
(tafową fkropionych, byebmy foad w Drogim ri* 

40 chankn n i onym Trybuoile wilnym Bogi forowego, 
winnymi nie zollili, by z ręku niPycb, krwie bri- 
diey niPey nie Pokal ten, ktory moc ma zibiwPy 
diifo, pa&did doPe n i potepienie bez koici. Boymy 
fie tego, y Itrichaymy fie, i  lekee forego narodo 

45 mowy (zwIaPczi ktorzy doPom lodzkim (loiemy) 
niewaimy, gdyž z ziniedbinia iey y opoPcienia, 
my y krew niPá, w tákie niebefpieczeiftwi wpa- 
damy. Tod left, to ziifte left, co mie po wielkiey 
częėdi do przeloženia tyeb k&iąg w ięzyk niP oyezy-

(ly pobodiüo y prywiodío, to co pracą te záprawde
nielekką oRodžilo, wdiieczną y milą vezynito.

PrziymidieP tedy piftyrze auP ladzkicb, te libhą 
pofiogę britá wiPego Prziymi W. X. L. te miloczką 
prace moie, lecz z wielkiey chędi przediw fobie 5 
pochodzącą. Slochay narodžie (IY) niP Doktori w 
nioce zbiwienney zbogiconego, y w polPcze y in* 
diiey tą fooią pracą wfiawionego, iezykiem ioP nie 
polfkim, ile twym wlafoym do diebio mowiącego.
To niūkė Pczyrą y aie 8filPowin% Jezafo twego 10 
vtiyPyP. Ta iiko w fommie Oycow y Doktorow S. 
zimknioną (tirožytnofid, y niaki Eitoliekiey pri- 
wowiernoid wyczyrpnieP. Ta przediwko nowym 
nieakom obrone prawdy naydžieP. Gzytaydie f che* 
dią wPvsey, ile  wy naywiecey, ktoryeb ftiriniu 15 
doPe wiernych Gą powierzone. Stąd niake zdrową, 
wykiad wiiry powPechney prawdiiwy, ktory im 
podawid bedžiedie, weimiedie. Stąd iiko pifkno s. 
rodomiel y wykíidid y tradnoftdi ie | roswiezowid 
midie, niaezydie Ge- Stąd iák z fáidaki nieiikieg 20 
(Irzaty ostre brid možedie ktoremi y Heretyckie 
mátictwi, y náuk falePnych zdridy y blninierftwi 
wznowione zbiiedie y priwie n i glowę porižidie. Tu 
lekirftwi, n i rozmiitofid cborob, y ran doPnycb 
zleczenie naydžiedie. Ta niwet obligicyią powin* 25 
nofidi y wiPey y owieczek wiPych poznadie. Moze 
tez niegdy t i  praca moia pomoc, tndžieP zátrndnio- 
nym Pifterzom, ktorym fie ezefto trida, n i mite* 
ryey, y n i fiow zbierinia, dobrą ežąftke eiifo trá- 
did. Czemu oboygu tą kšiegą Ge doiyd eáyni. Bo y 30 
miteryiey rozmáitoid y Dow obfitofid litwiacbno 
pilnego czytelniki zbogidi: tadiieP tez y gofpodar- 
zom Eitoliekim, ktorzy ozifem ilbo traano&diimi 
iikimi wiklini, ilbo ala odlegloidi dálekiey koi- 
diolow (ácz éwieto kožde Eitolickie, ty tradnoidi 35 
vlaeniidby miito) nie mogą n i kazinia przybyc. 
Czego iikokolwiek powetowid bedą mogli, esytiiąc 
w domiech forych ty kazinia, z nica iiko przyftoi 
pomoc dachowną y ocbtode y pozytki fobie Enei* 
diüflde, zbieriiąe. N i oftifok bych nie miai inPey 40 
y wy wPyfoy z tych kfiiąg n i Litewski iezyk prze- 
ložonych pomocy y pozytkn, dotyd mi bedile n i 
tym, ¿e tą iikąžkolwiek milą praeą moią, ū k  mnie- 
mam y žadam, dam powod y pocbop niPym ko iezyki 
oyczyfiego zimitowiniu, záehowánia y rofkrzewie* 45 
ma. Poniewaz n i nim nam y wPyftkim miePkáúoom 
W. X. L tik  wiele ū k  Ge rzeklo naležy. Boga die 
oddawam cžytelnika miiy zizyway z oehotą y po* 
žytkiem tik  potrzebney kiiegi.

so Nedelos antros po Triin Kardla 
Ewangelia ape fwodba. Joan. 2 Gap.

(68) Anuo metu: buo fwodba Känoia Ga
lileos, ir bä tęn motina Jėiaus. Kwieftas 
wel bä ir Jefus ir mökitiney io fwödbon. 

55 Ir kad ne teko wino, tAre motina Jėfaus 
iop. Wino ne tur: Jr täre iei Jėfus, kas 
mab ir taw moterifzke? Däbar notėio 
mätas mänas. Taria motina io tarndmus.

Niedziele wtorey po Trzech Kro- so 
lách. Ewángelia o godžiech mafžen-

8kich, u Janá šwiętego w 2 Káp.

W on czas: Byfo wesele w Kame Gá- 
lileyskiey, y byfá tam mátká Jezusowá. 
Wezwan tež byí Jesus y uczuiowie iego 65 
ná wesele. A gdy niestawáfo winá, rzecže 
mátká Jezusowá do niego: Winá nie mái%,
Y rzecže iey Jesns, co mnie y tobie nie- 
wiá8to? Jeszcze nie przyszlá godíiná
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Ką norint iumus t&ris padarikite. O bfi 
tęniy akmeningi rikai fzefzi padėti pa
gal apcziftiimą Žydų pilei! kiekwienan 
po du arba tris wiedrus. Bilo iiemus Jė- 

6 fus: pripilkite rikės vąndenimi. J r  pri
pilė ius iklidinus. J r  taria iiemus Jėfus: 
liamkiteg nų, ir nefzkite viriauliam ve- 
džiui. J r  nefze. J r  kad parag&vo viriau- 
lias vąndeni winün permainitą. (ir neži

lo noio ižg kür butų, bet tarnii žinoio kurie 
fėme wąndeni) pažadino iaunikio vireu- 
fias wčdis, ir tarė iam. Kiekwienas žmė- 
gus pirm gerą winą padeft: ir kad paf- 
sigeria, tad tą kuris yra plakiafnis. O tu 

iš laikiei giarą winą, net ik fziolai. Tą 
pradžią žęklu padūrę Jėfus Känoie Ga
lileos, ir apreifzke g4rbę favą ir intikeio 
ing ii mokitinei io.

Jzgvldim as.

20 Jog žinėio W. Chriftus, kad turėio 
inftot tokie Heretikay, kurie turėio mė- 
kit mokflo vėlinių, (kayp ir Pėvilas S. 
ape iüs pranafzäwo), ir vzdraudinėt wę- 
dimo ir tękėiimo, kayp butų iamę ne 

2& vienas ižganitas ne galėtų būt; kokie bfi, 
Marcionas, Tacianus, Enkratitai: todri- 
nag Jėfus ne tiektai zödzeis, ftėną fzvėn- 
tą, vėdimo ir tękėiimo pagėrbt tėikes, 
bet ir buvimū favfliu, ir mergos mdti- 

80 nos ir mokitinių lavų ąnt tos fvėdbos, 
ir tū  pirmūių praievū fawiį, kurį toi’ 
fvodboi’ padarit tėikes, žęklįgu, pado- 
vanoiimn teyp’ gėro, ir gaufaus vino. 
Bet7 iog ižg antros fzalies žinėio, iog tu- 

86 rėio raftiš kiti Heretikūi, kurie ftėną mo- 
tertftes, ąnt’ mėrgifzko ir näfzlifzko pėr- 
kelinet, ir labians l&mą ne vėdžių, ir 
nafzliftes, kaip’ ne padėrų regimai peykt 
turėio, ir norėt id4nt’ kitaip’ ne darldami 

40 viffi veltųš ir tekėtus, įr minikay fu mi- 
nifzkomis: ir turėio kl&pot Bazniczią S. 
viffatimę, kaip’ ana mėkitų mokilų ve- 
linifzkų, ir  vedimą ir tikėimą žmonė-

moiū. Bzecže mėtkė iego slugam: Cokol- 
viek vūm rzecže, ucžyūdie. A bylo tūm 
stėtkov szešd postūvionych, vedle ocžy- 
šdienia Zydovskiego, biorąc po dvie žibo 
po trzy wiädrä. Movi im Jesus: Näley- 6 
die v  statki vody. Y nūlali až do vierz
ehn. Y rzecže im Jesus: Czyrpaydiesz 
teraz, 4 niešdie przeložonemu vesela.
Y nieėli. A gdy skosztoval przeložony 
vody v  vino przemienioney (ü nie wie- io 
džial skąd byla, lecž sludzy viedžieli, 
co cžyrp41i vodę) z4volal oblubienc4 
przeložony, y rzekl mu: K4ždy cžlowiek 
naprzod dobre vino stavia: 4 gdy się 
upiją, tedy to ktore iest podleysze. A tyš 16 
z4choval dobre vino až do tego cž4su.
Ten pocžątek zn4mion ncžynil Jesus v  
Kanie G41ileyskiey: y obi4vil chvalę 
svą, y uvierzyli veū uežniovie iego.

W yktad . 20

Jž viedžial P. Chrystus, že mieli n4- 
8t4d täkowi heretycy, ktorzy mieli uežyd s. Tjmo 
n4uki Diabelskie (i4ko y P4vel S. o nich 
prorokoval): y z4k4zov4d malžeūstv4, 
i4koby ono zle 4 przeklęte bylo, y i4ko- 26 
by v  nim žaden zbėvion byd niemogl: 
i4cy byli M4rcion, T4eianus, Enkr4ti- Math, 
tovie: przetož Jesus nietylko slovy, stan 
¿vięty malžeŪ8ki ucždid racžyl, 41e y 
bytnošdią svą, y P4n(79)ny m4tki, y 80 
ucžniov svoich n4 tydh godžiech, y tym 
piervszym eudem svym, ktory n4 nich 
ucžynid racžyl y znūmienitym pod4rzem 
tik  dobrego 4 obfitego vin4. Ale iž z 
drugiey strony viedžial, že zūsię mieli 86 
n48t4d drudzy Heretycy, ktorzy stan 
Malženski n4d P4nienski y 'Wdovi prze- 
k!4d4d, y ovszem stan bezžeūski y vdo- 
vi, i4ko niesluszoy i4vnie g4nid mieli y 
chdied 4by się konieežnie vszyscy ženili, 40 
y mniszy z mniszkimi: y mieli potv4- 
rz4d Košdiol S. Povszechny, iikoby on 
ucžyl n4uk Dyabelskich y malžeūstvž 
ludžiom z4k4zoval: Przetož Zb4vidiel
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mus dranftų: kokfAi būwo pirm to Iowi- 
nionas heretikas, o nų Ewangelikai. To- 
drinag ižganitoies mūfų, gadindamas 
ir tūs ir kitus klaioiimus tiektai tą kartą 

r> ąnt fwodbos tėikes būt’ O mergAwimą 
teip p&gerbe, ir numileio, iog ir patis iį 
ižtifsą arba cietą yfzl&yke, ir mėtiną 
fAwą mielaię noreio turėt Amžina merga, 
ir Jėfephą S. tikėtą tėwą fawą t^ypaiau 

įo mergifteie ir cziftAtoie apriko, ir gęrėus 
kayp kiti DAktorai raižo, ižg tos fwėdbos 
tikrAi Jėną S. iauuiki pAfzauke, id4nt’ 
apiaidęs mėtęrį kurios dAbar nepažino 
mergiftoie ir cziftatoie Wiefzpatį lakiotą, 

iš Todrįnag idAnt niekas neriklėtųs, pafsa- 
kiTsimę prieg tos Ewangelios fzwęntos 
fwėiką ir tiefės pamėkilą ape moterifte, 
pagAl rafzta fzwęntą (69).

T M  ^  Ira tad moterifte lūmas fzwęntas 
br. iš. pirmiaus nfig patieš Diewo Rėiuię, dabar 

pirm’ pražęngimo, dėl’ bendros pAfzalpos 
ir palįkfminimo, ir dėl prawayisimo gi
minės žmonių įftatitas, ir potam. nauiame 
zėkane nūg paties Wiefzpaties Ghriftaus 

25 patwirtintas. Teip iog P6wilas S. biio: 
PagęrbtA yrA motęrifte wilTufę dAyktūfę, 
ir pAtalAs ne pateptas: fwętimmėtęrius, 
ir palaydunūs W. Diewas fūdis. Wienė- 
kig nėrini Idmas wędufiu ir tekėiufiu 

so gęraa yra: bęt’ gęręfnis nęwędzių nafzliį 
ir mergų. Kaip’ tAfiaug P6wiIAs pžAczėy 
raižo: kurfAi tieg, yra bę mėtęres, te ne 
iefzkai mėteres. Ir wel. Kas duft vž wiro 
dūktęrį fAwą, gęrei dūro, bet’ kas ne 

86 dūit, ir laiko ią cziftAtoię geruos dūro. 
rfnt. 7. Ir ape nafzIAs biio: Jog lūymęfnes bus, 

iei teip’ patekti^

Bet; idįnt žinėtumbim’ kame tikrėh 
moterifte vžgūli, ir kam’, o kayp dėra, o 

40 kayp nėdera. Turime žinėt Jog mote
rifte nėft niekas kito, tiektūi patėgus, ir 
padorus fuglAudimas wieno wiro fu 
wiena žmona. O tafsi fuglaudimas arba 
rifzis Auga ižg nudawimo paties fawęs

nAsz zAbiegaiąc y tym drugim Modom, 
iedno ten raz nA godiiech byd rAcžyl.
A pAnieüstwo tAk ncždil, y umilowai, že 
y sam ie zupelnie- zAchowal y matką swą 
milą chdial mied wiecžną Pumą, y Joze- 6 
phA S. domnimAnego oycA swego, tAkže 
w pAnieüstwie y w cžystočdi obral: y ow- 
szem iAko niektorzy Doktorowie piszą, z 
tych god wlašnie JanA S. oblubienūicA 
powolal, Aby opuAdiwszy zonų ktorey io 
ieszcže nieznal, w pAnieüstwie A w ežys- 
tošdi PAnA nAAlAdowal. Przetož aby šią 
nikt nie myli!, powiemy przy tey EwAn- 
geliey S. zdrową A prawdžiwą nAukę o 
malzeüstwie, wedle pismA swiutego. 15

lest tedy MaIžeūstwo stAn S. na- i Genes. 2. 
przod od sAmego BogA w RAiu, ieszcže 
przed zgrzeszeniem, dla spolney pomocy 
y podiechy, y dla, rozmnoženia rodzAiu 
ludzkiego ustAwiony, y potym w nowym 20 
zakonie od sAmego PAnA ChrystusA po- 
twirdzony. TAk iž iAko PAwel S. mowi: Mathaei. 19. 
Poczdiwe iest malzeüstwo we wszech Hebr- 18- 
rzecžAch, y lože niezmAzAne: a cudzolož- 
niki lepAk y nierządniki P. Bog sądžid 25 
będžie. WszAkže Acž stan Mafžeūski dobry 
iest, Ale lepszy bezmalženski, wdowi, y 
pAnienski. JAko tenže PAwel szyroce wy- 
wodii: kto prAwi iest bez žony, niech nie 
szuka žony. T zAsię: kto dAie w mafžeū- so 
stwo pAnnę swą, dobrze ežyni: Ale kto 1. Cor. 7. 
nie dAie, AzAchowa się w cžystoėdilepiey 
ežyni. Y o wdowAch mowi: Ze blogosla- 
wiensze bodą, iesli tAk zostAną bez mal- 
ženstwA. 85

Ale Abysmy wieddieli, w ežym prAwe Co jeat mar- 
ma!žeūstwo naležy, y komu, A iAko się zeA8two* 
godži, A iAko niegodii. Mamy wieddied:
Iž malzenstwo nie iest nie inszego, iedno 
sluszne, A porządne, A nie roddžielne 40 
zlącženie, iednego męžA z iedną bialą 
glową. A to (80) ziącženie Albo zwiąskA

2
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antràm’ arba àntr&i: per ffls, arba tie- 
muš Ilgus žodžius: Afz tawé imó vž Ta
vą móteri. Afz tavė imu’ vž fàvu vlrą. 
Neš tuiau kaip tatai ftòfis iau yra tikrà 

6 moterifte, norint noteitiį fugftldimop: 
kur tiektai priéis žėdzei tikroio. Pieme- 
nies àrba kito kunigo, kuriam iifài pėr- 
laidzia. ko padòrei moterìftefp Concil- 
lium B. Tridentino priwàfo. Bet kad faw 

10 teip fu žadas ant’ atęifenczio mėto. fu 
lùbiiu, ióg tawę paimfiu, ir àfz tave: 
tad’ tatài dàbar neęft moterifte, bet fu- 
lubiiimas.

Antra Takiau iog moterifte yrà pa- 
15 dòrus fuglaudimas, o tatài todrin, idànt 

iį atfkircza nfig niepadóraus fuiųgimo, 
kokes yrà tarp fwetimmoteriu, ir palay- 
dunų žmonių, kurifts W. Diewas tur 

Hebr. 13. fùdit ir korót.
20 Tręczia, iog moteriftę yra fuglaudi- 

mas vieno viro fu viena žmona. Ta
tai priefz daugmotęrifte bedieve. Nes’ 
idąnt. vienà mòte turėtą du arba dau- 
gęfn virų, tatài yrà priefz pàti P™* 

25 gimimą. Todrinàg to niekad* viefzpats 
Dievas nęliepe. Wel idąnt’ vienas wiras 
turėtų dvi móteri arbà daugiafn, nó- 
rint to nękurięmus Dievas pėrlaido fęna- 
mę zėkonę, del’ praviffimo žmonių.

30 Bet’ nauiamę zokonę niekù budu: kadįg
ir tatài yra prieik prigimimą motęriftes, o 
daugęus iž tos fzalies, iog yr fakrėmęntų, 
tatài ir žękiu anó fu glaudi mo kurį tur 
Wiefzpàtis Ghriftus fu viena S. bažniczia 

35 fav4ie kaip’ fu viena apžiedfitinę fawą. 
Nes teip’ ii v. Chriftus ape tatai bito. 
log W. Diewas ant pràdzios R0iuię fu- 
glaude vieną virą, fu vieną tiektai 
¿móna norint iam’ ių ir daugęfn galéio 

40 padarit. Ir tàre dàbar ant’to. log bus dn 
vienamų kėnę. Du bifo ne trįs. ney kę- 

Mat 19. turi. Tatài wel dabàrg W. Chriftus pa- 
Marci. io. twirtino. Nes’ iey iiffai favamę zėkonę ne- 

prilàidzia aplaidus mėtęri, nórint ir del

rošdie z oddània samego siebte drugiema 
ài b o drugiey: przez te àlbo tym podobne 
slowà: la diebie biorę zà svą žonę: Ja 
diebie zà svego malzonkà. Bo skoro się 
to stànie, iuž iest pravdžive malžen- 6 
stwo, chodjaby dobrze nie pržyszto do 
poklàdzin: gdžie iedno przystąpią slowà 
vlasnego pàsterzà àlbo inszego kàplanà, 
ktoremu on dozvoli: cžego slusznie od 
màlàenstwà Concilium S. Trydentskie io 
potrzebuie. Ale gdy tàk sobie przyrze- Cqtd 
kàiu uà przyszly czàs: šlubuię, že dię d^ |  
poymę y ia čiebie: tedy to ieszcže nie 
iest malženstwo, àie šlub.

Drugie poviedžialem, iž matženstwo 15 
iest sluszne zlącženie, à to dia tego, 
àbym ie oddžielil od nieslusznego zlą- 
cženia, iàkie iest miedzy cudzoložnikami 
y nierządnymi ludžmi, ktore P. Bog ma Hd 
sądžid y kàràd. 20

Tržedia. Iž malženstvo iest zlącženie wield 
iednego męžd z iedną bialą glovą: To "JJ 
przeciv vieloženstvu niezbožnemu. Abo- 
vieųi žeby iednà zonà miàlà dvu àlbo 
więcey męžov, to iest przeciv sàmemu 25 
przyrodzeniu. Przetož tego nigdy P. Bog 
niepozvolil. Zėsię žeby ieden mąž miai 
dvie ženie àlbo vięcey, àcz tego nikto- 
rym Bog dopuszcžal v  stàrym zakonie 
dia rozmnoženia ludu Božego. so

Ale v  nowym zakonie žadną midrą: 
gdyž y to iest przeciv przyrodzeniu mal- 
ženstva: à zwlaszczà z tey strony, že 
iest sàkràmentem, to iest znàkiem ¿nego 
zlącženia ktore ma Pan Chrystus z ied- Matu 
nym š. Košciofem svoim, iàko z iedyną Md 
oblubienicą swoią. Bo tàk y P. Chrystus 
o tym movi: Iž P. Bog nà pocžątku v  
Ràiu zlącžyl iednego męža z iedną tylko 
bialą glovą, ckodia mu ich y vięcey 40 
mogi stvorzyd. Y rzekl ieszcže nad to: įba* 
Iž będą dwoie v  iednym diele. Dvoie 
movi, nie troie, àni cžvoro. Co tež do- 
pierož P. Chrystus potvirdžil. Bo ieslic 
ten w svym zakonie niedopuszcža, opus- 45
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pad6ri<»8 priežafties (kayp’ del’ ios fvę- 
timwìrawimo) kitós faw paimt kaip’ Ž0- 
tag ižgiriime, tadąg toli mažęus pritái- 
džia turęt dwi arba trįs draagie.

Ketwírta bitáu. Jog moteres paemi- 
5 mas, yr nępėrfkirtinas fugfaudimas: ta

tai yrá tokiai furifzimas, korio niekas 
kitas, tiektái mirimas ifzrift ne gài. Nes’ 
kur yra tiefus paėmimas móteres, tad’ 
nórint i&s pėrfkirtų, del’ padòrios prie- 

io ¿áfties, tad’ tacžian patęka ąnfai furifzi- 
mas iog nei viras kótai mote givá, ne 
gal turėt kitós, nei mòte kito viro, kó
tai giwas bus ąnfai pirmafìs. Nes’ teip’ 
W. Chriftus bito. Jog kuriùs Diewas fu- 

15 rifzo tų zmógus teneifzrifz. Jr kitoię 
L i9. wietoie. Kas nórint apfais mótgri fėwą, 
k. io. o kitą paims daro ią fwetimwirę. O iei 

mòte apfáis virą fdwą (70) ir notekés 
vi kito, tad fwetimpatafauia. Teipóg ir 

20 Pówitas S. Tiemus kurįe yrá vėdę lie
pia, ne afz, bet’ Wiefzpatis, idįot’ mòte 
nopfeift ų viro, o iei iĮ apleis, tad’ be viro 
totliektiš, arba fu vìru favúiiu tę fuligft. 
Tódrínag pápeiktas yra kfaioiimas ir 

25 apiakimas fzios kartos Evangelikų, kurie 
virsimus pėrfaidžia vęft kitą mėtęri. 
pirmą pamętūs, nórint ir drin fweátim- 
viràvimo. Nes’ iiemus tai nieko ne pa- 
dęft iog W. Chriftus táre Matthėu- 

so fziep: kurfai nórint parnés mėtęrį favą, 
tiektái drin’ fvętimviravimo, o kitą 
paims taffai fvętimmoterauia. Nes’ tatái 
ne teip ifzmánoá: idąnt’ tafsái kuris’ mó- 
tęrį favą pamėtės del' fvętimviravimo, 

85 galėtu kitą vėst. Bet’ teip’: iog ięi kas 
pftmęta mėterį fava (ifzėmus del’ fvętim
viravimo) taffai nudęftis: ir kurfai pa- 
mętes pirmą (nórint ir del’ fvętimvira
vimo) vęs fav kitą, toffái teipaiag fve- 

40 timmotęrauia, kaip’ ir ąnfai kuris ves io 
pėmęstą. Ižg kur fzviefús daiktas yra, 
iog viro ir móterifzko parėdnas fuiugi- 
mas, niekad negai bùi pėrfkirtas, net ik

civszy žonę, chocia y dia sfuszney przu- 
cžyny, (iako día iey cudzofostvá) drugiey 
sobie poiąc, iáko vnet usfyszymy: tedyc Matzeústwo 
dáleko mniey dopuszcža mied dvie álbo rozdzieToj. 
trzy pospofu. 5

Cžvarte movię: Ii  matzeústwo iest 
nieroždžielne zfącženie: to iest táka 
zviąskė, ktorey nikt inszy iedno smierc 
rozviązėc niemože. Bo gdzie iest prav- 
diiwe máfzeñstvo tedy chodiby ie roz- io 
vie (81) džiono, dia sfuszney przycžyny: 
tedy przecię trva oná zviąskė: ie áni 
mąž pokiey zoná zyvá, niemože mied 
inszey, áni zoná inszego męza, poki žyv 
on piervszy. Bo ták Pan Chrystus movi: 15 
Iž ktore Bog zfącžyf, tych CzfoVÍek nie- Mathaei 19. 
chay nie roztącža. Y ná drugim mieyscu: j į j į  JJ; 
Ktokolviek opuádi žonę svą, ėinszą poy- 
mie, cudzofostvá się nád nią dopuszczá.
A iesli ¿oná opuádi męža svego, a poydiie Math. 5. 
zá drugiego, tedy cudzoložy. Tákze y R'om£į f  
Pávef S. Tym ktorzy są v  maízeñstwie 
roskazuię nie ia, ale Pan, áby ¿ona nie 
opuszczáíá męžė: co iesli go opuádi, tedy 
niechay bez męžė zostánie, ábo się nięch 25 
z męžem svym poiedna.

Przetož hániebny iest bfąd y élepotá 
džisieyszych Eványelikov, ktorzy męžom Ewangcüko- 
dopuszcžaią poiąd inszą žonę, piervBzą 
opuácivszy chodiáz y dia cudzofostvá. wazj iedoę, 
Bo im to nie nie pomaga, iž P. Chrystus pb°™^Jg8“' 
rzekf u Mátheuszá. Ktokolviek opuádi 
žonę svą, chybá dia cudzofostwá, á drugą 
poymie, ten cudzoložy: y ktory poymie 
opuszcžoną, takiež cudzoložy. Bo się ss 
to nie ták rozumie, žeby ten ktory žonę 
svą opuàci dia cudzofostvá mogi sobie yide 9°ru.-

ai xzi •• ia  Jansenmmmdrugą poiąc. Ale ták: iz kto opuszezà ^  Mat 19. 
žonę svą (chybá dia cudzofostvá) ten 
grzeszy: y ktory opuácivszy piervszą 40 
(chodiaž y día cudzofostvá) poymie sobie 
drugą, ten tež cudzoložy, iáko y on, 
ktory przymie od niego upuszcžoną. Skąd 
iásna rzecž, že mafženstvo porządnie 
zfącžone, nigdy niemože byd rozfącžone, 45
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Corint. 
Rom. '

7. miŲiiriztąiit wieno ižg wirmoterių. Kaip 
ir P6wižas S. bito. log moterifzke yrA 
pririeta žūkonop moteriftes (kotai gi- 
was yra wiras ios).

5 Pękta tariau, iog motęrifte yra pa
retina* fuiųgimas, o tatAi drin} to. Iog 
tūtos yra perfbnos, kurios fu favrimi ne- 
g&l weftiB,' nei tekėtis. kayp waykai 
pirm kėtwirtųlieku metų wirifzkfifia: o 

įo mdterifzkMa pirm ąntriįliekų: kaip Arti
mas. fų Artimą, ik ketwirtam kelii ifzė- 
mūs dėl didės kokios priežafties, per- 
laiftų tatAy piemū bažnicžios š. wiišati- 
mes, kAip pertaidzia karAlumus, arba 

i& kunigaikfzcžemus, ir didiems įtinamus 
dėl fuderinimo ir pak&iaus vrifsos krikfz- 
cžionifteB. Teipog, kurie W. Diėwuy kil
nus fawūs apžadeiimu cžiftatos pa- 
fžwęntę: kaip minikAi, ir minifzkos, ku- 

20 nigai ir kiti, tie wei wėitis negal, ligei 
kaip ir fzitiė kurie tur pirm kitą moteri, 
arba kitą wirą. Nes teipaiag ir tie ad- 
dawę iau kūnus fawūs W. Diewuy, o 
kaip tur i&s addūi kitam žmdgui! Nes 

25 iei tafsii kuris pamėtės pirmą moteri, 
paims faw kitą, fwetimmoteriu yra. Kai- 
pog toli didefnis fwetimmoterAwimas ir 
fzwentwagifte yra, apIAidus Diewa ir 
ablubeniką dągųieii, paimt fau kitą.

80

Teipog žmūgus krikfzcžionis, ne tur 
weftis nei teketis fu žmonėmis kitos wie- 
ros, kaip fu Žydais, fu pahonimis; fu ke- 

86 retikais, dėl triių priežaftų. Pirm iog 
tarp ižtikimo, o ne ifztikimo moterifte 
arba ne eft fakramęntu: arba iei eit tad 
t&cžian tokiemus W. Diewas ne dust ma- 
tones, nei palAiminimo fAwo: p&fkui ko 

40 eit, jog tokio! giwatoia niekad fudereii- 
mas ir meyte tikroii ne gal būt.

Antra: iog tatai yra priefz didžiauiia 
giarą moteriftes. s. tatAi yra wayfių, kuri 
gimditoiei tikrame tikčiime, tur Tžaugint 

45 ąnt garbes Diewo. Ko padarit negal ieig

až do šmierdi iednego z malžonkow. JAko 
y PAwef S. mowi: Iž nieviAstA przywią- 
zAna iest do zakonu (matženskiego) po- L c« 
kiey žyw ieBt mąž iey. Ba"

Piąte rzklem, že maiže6stwo iestKtoji 
porządne zfącženie, A to dla tego. Iž 
siiA iest person, ktore z sobą nie mogą vsų* 
byd ztącžone: iAko džiedi przed szešdią* 
našdie lat w męžcžyznAch: A w biAIych 
gtowAch przed dwunasdie: iAko krewni z ImH  
krewnemi žony swey pierwszey, y zona *9 
z krewnemi męžA swego pierwszcgo, tA- 
kiež až do cžwartego stopniA: chybAby 
dla wielkiey iAkiey przycžyny, dozwolii Cod 
tego Pastyrz Košciofa S. Powszechnego: 
iAko więc dozwala Krolom, Albo Ksiąžę- 
tom y wielkim stanom, dla poiednAnia, 
y dla pokoiu wszystkiego krzešcijAAstwA. 
TAkže ktorzy P. Bogu ciAIA swe šlubėm 
ežystošdi pošwięcili: iAko mniszy, mni- Totai 
szki, księža, y inni, ei tež w malženstwo 
wstępowAc niemogą, rownie iAko y ei 
ktorzy mAią pierwey inszą žone, Albo Li^ 
(82) inszego męžA. Bo tež y ei oddawszy 
iuž ciAIA swe P. Bogu, A iAko ie mAią 
oddAd inszemu cž!owiekowi? Bo iesli ten 
ktory opušdiwszy pierwszą žouę, poymie 
sobie inszą, cudzolotožy: IAkož dAleko 
więt8ze cudzoiostwo y swiętokradztwo 
iest, opušdiwszy BogA y oblubieAca nie- 
bieskiego, poiąc sobie inszego? Cnitj

TAkže cž!owiek krzešcijanski niema «.m 
się iącžyc malženstwem z ludžmi inszey 
wiAry: JAko z Zydy, z pogAny, z here- b 
tyki dla trzech przycžyn: Naprzod, iž 
miedzy wiernym A niewiernym malžen- 
stwo, Albo nie iest sAkrAmentem: Albo 
iesli iest tedy przecię takim Pan Bog nie 
dAie lAski Ani biogosiawienstwa swego: 
zAcžym idiie, že w tikim stadle nigdy 
zgodA y milošc prawdžiwA byd nie može.

Druga: Iž to iest nAprzeciwprzedniey- 
szemu dobru maiženstwA S. ktory iest 
plod, ktory rodžice w prAwey wierze 
winni wychowAd ku cbwale Božey. Gžego
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taeietas nebfis wienos ir tieiios wieros. 
Neš tėwas tęs ąnt fawos sieros, O mo
tina wel ąnt fawos. Trėczia: iog tokie 
indftrtis ing didį fmūrtą paterioiimo wie- 

5 ros, ir atftoiimo nfig bažoiczios Diewo 
ifu”1»  Kodrin Dievas fm&rkei Zydamus 
u. los. vždraude, idąnt ne weftųs nei tekėtus fu 

ptaonimis: idąnt dukterės fawos ne nu
dilti) vž Tuntas ptaonies, ir fūnui fa\vam 

įo ne imtų dukterės Ptaonies vž moteri. 
Nes, tieg, ifžwęs ftaų tėwą, idąnt mane 
aplaiftiį, o daugi a fn tarnautų fwetimmie* 
mus Diewamus.

Bet tarifsi iog P6wifas š. peri aidžia 
is giwent wirui ifztikimam fu neifztikima. 

Tiefsa: bet niekur neliepia, nei pėrlaid- 
žia, idant yfztikimas turėtu weft ne ifzti- 

’orint. 7. kimą, arba iiztikimū teket vž nę ifztikimo. 
Neš ięi perlaidžia ifztikimai perfėnai, ne 

20 giwėnt fu neyfztikima iei ne norėtu: o 
kaipėg tur perlaift Juwęnczewėtis, fu ne 
ilztikimų arba neyfztikima? Neš koki fą- 
dora yra Chriftaus fu welinu. 

orint e. Dabėkimeiig iau kuria fzirdžia wėftis 
25 tur žmėnes: tikrai ne todriu’ idąnt' pa

kakintų fawo kūnui, nes' kurie teip wėda 
ir tėka, iog Wiefzpatį Diewą nfig fawęs 
ir nfig fzirdės faw6s fzalin’ Atmeta, idąut 
geydultaius fawiemus (71) kūnifzkiemus 

so tarntatų, kaip kitas pėkus, kursai ifzmin- 
tįes ne tur, ąnt’ tokių tur galibę welinu- 

bi*. 6. wa. Bet' krikfzczionifzkas ¿mėgus dau- 
giaufei del trįių priežastiį wėft tur, del 
kurių wel wędimas ir tekėiimas nfig Die- 

36 wo yr įftatįtas.
nes. 2. Pirm del będrės draugiftes, ir p&fzal- 

po8. Nes teip W. Diewas biloio: Ne 
giar yra žmėgui būt paežiam, padariki- 
me iam padeieią iam ligų.. Jr Adėmas 

40 tėipaiag biloio. Moterifzke kurią man 
dawėy vž burfinįkę.

nea. s. Antra priežaftis, del wayšiaus. Nęs 
. W. Diewas. fuwenczewdięs Adomą fu

uežynie nie mogą, iesliže oboie nie będa 
iedney, a prawdžiwey wiary. Bo ociec 
będžie diągnąl nà swą wi&rę, à màtkà 
tež nū swą. Trzecia. Iž się tàcy wda- 
wdią w wielką niebespiecžnošc utràcenia b 
wiàry, y odstąpienia od Košciolū Bo- 
žego. Prze co P. Bog srodze Zydom zà- 
kàzowal, àby się nie lącžyli malženstwem pMim. įos. 
z pogàny: àby corki swey nie dawàli zà 
synà poganskiego, àni synowi swemu nie io 
bràli corki pogtaskiey. zà žonę. Bod 
pràwi, zwiedžie synà twego àby mię opuš- 
dil, à więcey služil eudzym Bogom, y 
rozgniewa się zàpàlczywoàc Ptaska, y 
zglàdii cię prętko. is

Ale rzecžesz iž Pàwel S. dozwala 
mieszkàd malzonkowi wiernemu z nie- 
wiernym. Prawdà: àie nigdžiey nieros- 
kàzuie tai dozwala, àby wierny miài 
poiąc niewierną, àlbo wierna isd za nie- 20 
wiernego. Bo ieslid dozwala wierney per- 
sonie niemieszkàd z niewierną iesli chce: 
à iàkoz ma dozwolic zlącžyc šie z nie- 
wiernym àlbo z niewierną? Bo což zà 
zgodà iest ChrystuBà z cžūrtem? 25

Obàczmysz iuž ktorym umyslem w Ktorym umy- 
malzenstwo wstępowdd ludžie maią. Iš- *8t̂ '  
cied nie dia tego, àby dosyc ežynili swey ¿eùstwo. 
cielesnošdi: Bo ktorzy tàk w malzenstwo 
wstępuia, že P. Bogà od siebie y od sercà Tobi® e. 
swego nà stronę odkladėią, àby žądzam 
8wym dielesnym služyli, iàko insze 
bydlo, ktore rozumu niema: nàd tàkimi 
ma mod dyabelstwo. Ale krzeàdijànski 
cžlowiek nawię-(83)cey dia trzech przy- se 
ežyn w malzenstwo ma wstępowdc, dia 
ktorych tež malzenstwo od Bogà iest 
ustàwione.

Naprzod dia spolnego towarzystwa, y 
pomocy. Bo tàk P. Bog mowil: Nie iest Genes. 2. 
dobrze czlowiekowi byd sàmemu; nežyn- 
mymu pomocnikaiemu podobnego. Y Jà- 
dam takiež mowil: Niewiàstà ktorąš mi GeneB. 3. 
dal zà towūrzyszkę, Druga przycžynd, 
dia plodu. Bo P. Bog zlącžywszy Adàma
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Eva: palaimino iiemus bilódamas: àug- 
kite ir dduginkiteš, ir papildikite žęme. 

Genes. i. ' Tręcžia priežaftis (po pėržęgimui) 
driu’ vdifto, idįot žmogus tù pigians 

5 nuvęgt galėtų viffókio nerėdo ir biau- 
ribes. Todrinag Póvilas bilo: Jog no
rint bųtiį giar wirni ne palitét mó- 
tęrifzkes, bet del nuvęgimo biauribes, 
kiekvienas wìras te tur fdvą móter\, ir 

ì. Cor. 7. kiekviena wirą fawą. Ne bilo idąnt 
kiekvienas virifzkas weftiį moterį, arba 
kiekwiena žmona tekėtų vž wiro. Nes 
tuiaus tęodig bilo. Jog geriaus dàro tuf
fai, kuris ne nuddfį už viro mergos Ta

is wós, neg taisai kuris ią nudfift. Bet bilo, 
idąnt kiekvienas, kurįs móterj iau vėdęs 
ėft, idąut Tu ia gįvęntų, idąnt ios no- 
plaiftų. Ką deklaravódamas tolaus bito 
eTTi pririfztas móteriefp, ne iiefzkokig 

20 pėrfkirimo, o iey be móteres eisi, ne 
iefzkokig móteres. Bet iau ape tai gand. 
Dabdr ižg Evangelios pamatikime pa- 
mókftuB nekurifts, o daugėus kaip fwód- 
bą darit tùrime.

25 II. Kvieftas bfi Iéfus W. fwòdbon, fu 
motina fawd, ir fu mókitineis favdis. 
Laimi Tvodba, kurioiė fzitokie fvecžei 
pirmą vietą tur. Bet nų biįaus, iog mù- 
fu fvodbofia labai dažnai p&tis vėlinąs 

so pirmą vietą tur. Nėfsą kaip ted Cliri- 
ftus turi turėt viėtą, kur niekas krikfz- 
cziouifzkai ne vėikias! kur nėr pagęr- 
bimo, nei bdimes Dievo ! Kur vifsi pra- 
bągdi viefzpatduię Idpumas ir pómpa 

85 vęlinifzka, apfiriimaB, girt&vimas, pa- 
ffilaidimas! Kaip. ten’ tur bùt vieta Ma- 
riei mėrgai czifzcžiaufei: mergai gėdį- 
giaufiai, kur bjaurios ir dargios kàlbos 
ir giefmes ir weikatài, ir taigimai arba 

40 tancius yra tùli.
Ant’ to kviefstas bft W. lėfus Chri- 

ftus ąnt fwódbos ir su mótina fawà mie- 
ląie, Ir fu mokitinieis Tavais, id4nt mus 
iTzmókitu tfi pavàizdu, iog moteriftes 

45 arba vędimai ir tękeiimai ne pakampe-

z Evą, blogosldvil im moviąc. Rosccie 
& množdie się, y ndpelniaydie žiemię.
Trzecia przyczyna, (po zgrzeszeniu) dia Gene».i 
lekdrstvà, dby się cžtoviek tem Idcniey 
ustrzedz mogi vszelkiego nierządu y s 
niecžystošci. Przetož Pdvel móvi: Iž 
dcžciby dobrze męžovi nie tykdd się nie- i. Coni 
vidsty, die dia ustrzcženia się niecžysto- 
šci, kdždy matžonek niechay ma žonę 
svą, y kdžda męžd svego. Nie movi, 10 
dby kdždy męszcžyznd poiąl žonę, dbo 
kdžda biala glovd sztd zd mąž. Bo vnet 
tdmže radži: Iž kto iest bcz žony, uiech 
nieszuka žony. A iž lepiey cžyni ten, 
ktory nie ddie ža mąž pdnny svey, nižli is 
ten co ią ddie. Ale movi: dby každy 
ktory iuž žonę poiąl, dby z nią obcovat, 
dby iey nie opuszcžal. Go decldruiąc 
ddley movi. Jesteš przyviązan do žony, 
nieszukayže rozvodu, d iesliš bez žony, 20 
nieszukayže žony. Ale o tym dosyc. Te- 
raz ž Evdngeliey obacžmy nduki nie- 
ktore d zvlaszcžd idko gody sprdvo- 
vdč mamy.

Wezvan iest P. lesus nd gody, z 25 u. 
mdtką svoią y ze zvolenniki sverni. 
Szczęšlive gody, nd ktorych tdcy gošdie 
piervszc mieysce mdią. Ale džiš boię się, 
že nd ndszych godžiech bdrzo cžęsto sam 
dyabet piervsze mieysce mie va. Bo idko so 
tdm Chrystus ma miec mieysce, gdžie się 
nie po krzešcijdnsku nie džieie? gdžie 
niemdsz ucžcivošci, nie mdsz boidžni 
Božey? gdžie vszytkie zbytki pdnuią, Tobi* 
pychd y pompd dyabelska, obždrstvo, 85 
pij&nstvo, vszetecžedstvo? Idko tam 
može byc mieysce Mdriey, pdnnie na- 
cžystszey, pdnnie navstydlivszey, gdžie 
plugdve, d vszetecžne movy y piešni y 
sprdvy, y tance zbytecžne obfituią? 40

Nad to vezvan iest P. Chrystus nd Maiiei 
gody y z mdtką svą milą, y z ucžnidmi 
svymi, dby nas nduczyl tym przyklddem 
že malženstvd niepokątnie, d nie potd- 
iemnie, die idvnie, d idšnie z volą rodži- 45
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mis, ir ne ftaptė, bęt áifzkiei ir fzwiefiai 
in valė gimditoių prieg dáugio lüditoiq, 
o daugiaufiái bažnicžioię prieg favifzkio 

- piemenės tur bút dariti. Nes kitaip ne 
" gal bút tikri ir tobuli.

ír netękąnt vino, tare mótina Wiefz- 
paties Iéfaus funáufp favóp vinó ne tur. 
Czę paródes kaip mergá fzwencziaufia 
yrá ižtiefos mótina meylafzirdúmo, ir 

ío kaip yrá greita ąnt apweizdeiimo fweti- 
mų netekimų, ir ąnt Iftóiimo funáufp fa* 
wóp mietop. Nes vėikęi kaip Wiefzpatis 
Chriftus pradėto vrėdą fawą, mókimó ir 
fákimo žodžio Dievo, toians vėl ii pra- 

15 dėio urėdą favą veykt, tatái yra jftodi- 
netis yž žmonių privälimns. Ir dabokis 
koki intikeiimą turéio, iog nórint dabar 
búwo Wiefzpatis Christus ne wieno zękto 
nepadáres, o vienók ne maz ne abęiėio, 

20 iog tatái padarit galéio. Ant’ gáío koki 
lągvumą ir pagerbimą rödzia funáufp 
favóp, jog tabái trompáis žodžeis priva- 
limą tiektai rddžia, o nieko tóláus ne 
prafzo, bet’ vis’ padöft válai ir apvez- 

25 deiimni io: tacžiaus nieko ne abęiodama, 
iog tatái padárit turėio, Teipóg vėl ir 
męs túrime veikt práfzimüfia miįfų, o 
daugiau8 ape fzio pafaulo daiktus: ne 
vžmęft Wiefzpatl meto ney vietos ney 

so (72) búdo favÓ8 páfzáípos, bet’ paródes 
iam fawús rėikalus padñt vis walá\, ma
lonei ir apveizdeiimui io, nieko tame 
ne abeiodamas, iog iis pagaléi gallbęs ir 
geribes favós, padaris tai wifsá kas bus 

35 fn didefne garbė ir lanpfé io, ir fu músu 
ižgėnimu.

Bet’ kodrįnag W. Chriftus iei fziurbfz- 
cziokái atfáke? Ką afz turiu fu tavim 
motęrifzkę! dábar notéio mętas mánas. 

40 Ne todrínag tatái padáre, idįnt’ ii kokia 
pikta fzirdzia geiftų praíowo anó, drin 
kokios garbės ir fzíóves favós: nei vėl 
tódrin, id4nt’ ios Chriftus Wiefzpatis di- 
dei ne mitėtų, ir ne gerptú ios talfai, ku- 

46 ris* veffíemus funúmns gimditoius gar-

cov przy vielų sviátkách, á zwfaszczá 
v  kosdiele, (84) przy svym vlasnym 
pásterzu, máiq byc správováne. Bo 
ináksze važne byc nie mogą.

A gdy niestawádo viná, rzekta mátká ?• Maney 
P. Jesusová dosyna svego: Winá nie- 8 
maią. Tu się okazálo, iáko pánná ná- 
sviętsza iest pravdživie mátkq mito- 
sierdžia, y iáko iest prętka ná opátrzenie 
cudzych niedostátkov, y ná pržycžynie- io 
nie się do Syná svego mitego. Bo vnet 
skoro P. Chrystus zėcžąl urząd svoy, 
náuezánia y przepoviádánia slová Bo- 
žego, vnet tež oná pocžętd urząd svoy 
správovád, to iest przycáyniád się za is 
lttdzkie niedostátki. A obácz iák% vi4rę Wiara. 
miálá, že chocia ieszcže byl Pan Chry
stus eudu žadnego niencžynil, á vždy nie 
nie vątpilė, že to uežynie' mogi. Naostá- Uc¿d¡woá¿. 
tek iákq skromnoác y uczciwosc okázuie 20 
ku Synovi svemu,že krodiuchnemi slovy 
potrzebę tylko oznáymuie, á nie się dáley 
nie nápiera, ále vszytko porueža voliey, 
y opátrznoádi iego: przedię nie nie wąt- 
piąc, že to nežynie miai. Tákci się y my 25 
správovád raainy v  prozbách nászych, á 
zvlaszcža o docžesne rzecžy: niezámier- 
zác pánu czásu ani mieyseá, áni obyezáiu 
svego vspomoženia, ále przeložyvszy 
mu sve potržeby, pornczác vszytko vo- so 
liey, lásce y opátrznosci iego nie v tym 
nieviątpiąc, že on vedle možnosci y 
dobroci svoiey, uezyni to wszytko, co 
będžie z viętsžą cžcią y chvalą iego, y 
z nászym zbávieniem. 36

Ale ežemuz iey P. Chrystus przyo- PrzecžP. 
strzym odpoviedžial? Co ia mam z tobą 
nieviásto? ieszcže nie przyszlá godáiná žiedžiai, 
moiá? Nie dia tegoc to ucžynil žeby, oná 
iákim zlym umysiem žąddld eudu onego, 40 
día iákiey cžc'i y chvaly svoiey: áni tež 
dia tego, žeby iey P. Chrystus vielce nie 
mitovài, y niecždil, iey ten ktory vszyt- 
kim synom rodžice sve ve sždi mied ros-
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beie turėt liepe, bet’ idąnt parėditų, iėg 
iifsėi ne pagal’ nėrą artimibes nei gen
ezių vrėdą Iėvą veike, bet, del’ garbės 
ir laupfes tėvo favo dąguiięo.

Lucse n. Todrinag ir kur kitur tamę mėtiuos ir 
gęczių fawu kaip’ butų pažint ne norėio. 
Kaip’ antai kad’ motęrilzke biiėio: Pagir
tas yr’ifcius, kuris tavę nefzioio, irkrutįs 
kurias tu žindai. Tad, atlėkė. ir labėi 

įo pagirti kurie klėufo žodžio Dievo ir fergt 
Ir kitur kad’ iam’ paflake. log fzi- 

Matth. 12. tėi mėtina tėvą, ir brėlei tavi Įtėvi 6rę 
iefzkodami tavęs, iis’ teip’ atlėkė: O ku- 
rig yrė mėtina, ir brėlei mani? Ir ižtie- 

15 fęs rąką mėkitiniump favėmp tėre. Szi- 
tėi mėtina manoii, ir brėlęi manieii. Nes’ 
kuris nėrini daris vėlą Tėvo mėno, kur
iai yra dąguię, tafsėi yra brėlu ir fęfę- 
rimi ir mėtina manąie. Antra id4nt’ pa

so roditų iog ne ižg motinos ėmė galibę dė- 
rimo praięwų, bet ižg anė ižg kurio pirm 
4mžiu vžgime, tatėi yra, ižg Dievo Tėvo 
priefz nauiakrikfzcžius. Norint ir teip 

loan. i. tiefiogiei yfzmanitis gal’. Kas man irtav 
25 motęrifzkie top iog ne tur vino? Dabar 

nėtęio mętas mėnas, iog dabar nevifsi 
žino ape fzitą ftokoiimą.

Pėfkui tatai kėip girdeiome, tarė mė
tina Wiefzpaties tump kūrie tarnėvo: ką 

80 nėrint iuraus taris, tatai dari kitę, nę 
abėiodamė iog ios prėfzimas dovanai ne 
turėio bėt. Ir mus mėkidama, kaip turi
me darit: norimegu idąnt maldos fzvęn- 
tėių yž mus, naudįgos Dieviep butų’. 

85 Tęiag W. Ghriftus kaip girdėiote, pėr- 
maine anūs fzefzis rikės vądenio, ing 
viną iabėi gęrą, ir parėdė tfi praievū 
gėrbę Iėvą, iog iįs yra taisai, kuris vi- 
niezias laifto, ir ąnt kiėkwienų mėtų li- 

40 taus vąndenį per izaknį wino liemęnės 
pėrmaino ing vina’. Ir intikėio ing i; 
mokitinei io. Ir tataig yra gėlas ir pė
dam  vifsiį ftebuklų Wiefzpaties.

kazal, ėle ėby okazal iž on nie kwoliey 
krevkošci ėni prziiėdioiom urząd svoy 
sprėvova!,ėle szcžyrze dlacždi ėchvaly 
Oycė svego niebieskiego.

Przetož y gdžie indžiey v  tey mierze g 
mėtki i przijaciot svych iėkoby znėc 
niechdiaf. lako ono gdy n iev iėstė  mo- 
wifė. BlogOSlėviony ŽyW0t ktory c'iebie Lucae 
nosil, y piersi ktorycheš požyval. Tedy 
odpowiedziai: Y owszem blogoslėvieni 10 
ktorzy sluchėią š lo v ė  Božego y strzegą 
go. Y iadžie gdy mu poviedžiano: Iž oto 
mėtkė tv o iė y  brėcia sto ią  przed doinem 
(85) szukėiąc cię: on tėk odpoviedžiaf:
A ktorasz iest mėtkė moiė y brėciė moi? 15 
I  vydiągnąvszy rękę nė uežnie sve  rzekl:
Oto mėtkė moiė y brėciė moi. Bo ktory 
kolviek bedžie ežynif volą Oycė mėgo 
ktory iest v  niebie, ten iest brėtem, y 
siostrą, y mėtką moią. Draga ėby oka- loan, 
zat, iž nie z mėtki vžiąl moc ežynienia 
eudov, ėle z onego z ktorego się przed 
vieki nėrodžif, to iest, z Bogė Oycė; 
nėprzeciv novokržcžencom. Acž y tėk 
po prostu rozuinied się može: Go mnie y 25 
tobie, nieviėsto do tego, že niemėią 
vinė? Ieszcže nie przysziė godžinė moiė:
Iž ieszcže nie vszyscy viedzą o tym nie- 
dostėtku.

Potym iėkosmy slyszeli, rzektė Mėtkė so 
Pėnska do tych co shtžyli, Gokolviek di 
vam rzecze, to czyncie. Nie nie vątpiąc 
že iey przycžynė prožna byc niemiėla;
Y nas nėucžaiąc iėko się mamy sprėvo- 
vac, ckcemyli aby przycžyny šviętych 35 
ža narni, važne u Bogė byly. Tėmže 
Pan Chrystus iėkoscie slyszęli, przemie- 
nil onych vielkich szešd stągvi vody, 
v  vino barzo dobre; y okazal tym eudem 
chvalę svą, že on iest ten, ktory vin- 40 
nice poleva, y na kėždy rok dždžovą 
vodę przez korzen vinney mėdice prze- 
mienia v  vino. Y uvierzyli veė uežnio- 
vie iego. A toc iest koniec y skutek 
vBzytkich eudov Pėėskich. 45
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Bet’ ėže girtūkles yfzkàlbiu iiefzkonù- 
dememus fawômus, ir tiefziies ižg tos 
Ewangelios: Pirmiaus iog cže girdi, iog 
wîno ne teko; Tatdi, tieg, pažint iog ir tie 

b gęrai gère’. Antra iog paraTzita: Ir kad 
pafigers, tad’ plakefnĮ winą pila. Tatai 
tieg, nę dabdr ¿mènes nufigiaria. Tre- 
cžia, iog patis Chriftus padâre ižg wąn- 
dęnio teip daug wîno labai gęro ne dėl 

10 ko kito, tiektdi idfįnt gęrtiį.
Ant’ to atfakdu: iog wîno ne tęko: nėr’ 

ezę žęklo girttbes, arba pr&bągo kokio, 
koris prieg Wiefzpatį fâncziam’, ne ga
lėjo būt. Bet’ yra žęklas grinnmo tų 

15 žmonių. Jr wel tatâi iau bu teip’ W. Die- 
was pražwelgt ir padarlt teikęs, iddnt’ 
butų wietà atėifiąncziam’ praiôwui. Ant’ 
ąntro ką bîlo iog iau fçnéi ¿mènes gîr- 
tūię; atfakâu, iog wel fęnęi ¿mènes pęk- 

20 lon’ kayp’ lietūs krinta: o nori wel ir tu 
fu ięis? Jr wel tatâi ne wiefzpaties žėdžęi 
yra, bet’anô wėdžio, arbą wîrçfniofwôd- 
boię, kurfâi bîïo ape fwietifzkus budus, 
kokių męs ne tūrime darit. Ant’ pafku- 

25 cziauJio bildu. Teip’ yra iog 'Wiefzpatis 
Chriftus todrin winą padâre, idįnt’ gęrtų, 
bet ne todrin, idąnt iu piktâi wartot tu
rėtų Jr todrinag ne bilo: Pripilk pra
liek, bęt fęmkitę ir nęfzkitę wîrçufiam 

80 idant iis dalitų kiekwiendm pagal priwâ- 
limą io, o pėlaiką nauiawędziamus ant 
pęno izdetų.

O teip tū te ne dągftais girtubles, bet 
pamėtę pik tūlius budûs fwietifzkns, ku

ša rie tiesiogui ing prapūltį węda: tçgiwen 
brûkanâi (73), o teifei o diewo bàimeia 
ąnt to pafdulo: ndrigu nuwégt rùftibes 
Diewo, ir nužudimo 4mžino, ir intekt 
ing gàrbç karai îftes dąguięios: kurion 

40 mus \wietėk Téwe wiffagdl[fis per Jefų 
Chriftų funų tawą, O Wiefzpat| mūfų. 
Amen.

Ale tu pijânice obmowek szukdią 
grzechom swoim, y cieszą się z tey N4pwęčiw 
Ewângeliey. Naprzod že tu slyszą iž wi- ^ianicoiT 
nâ nie stawâlo. Toc, prâwi, žridc, že y di 
dobrze pili. Drugio. Iž nâpisano: A gdy b 
się popiją, tedy podleyszego wind nàie- 
wdią. Tod się prdwi nie dopiero ludžie 
upijaia, Trzecie. Iž sam P. Chrystus nd- 
cžynil z wody tdk wiele wind bdrzo do- 
brego, nio przeco inszego iedno dby pili. io

Nd to odpowiddam: Iž wind nie do- Odpowied* 
stàio, nie jest ci to zndk pijdnstwd, dbo 
zbytku idkiego, ktory przy obecno&i 
Pdnskiey byd niemogl: Ale iest zndk 
uboztwd tych ludži: A tež to iuž byl tdk io 
P. Bog pržeyrzed y sprdwic racžyl, aby 
bylo mieysce przyszlemu cudowi. Nd 
drugie co mowią, iž się dawno ludžie 
vpijdią: odpowidddm, žec tež dawno lud
žie do piekld iako deszcž paddią, d cbcež ao 
tež ty z nimi? A tež di to nie są Pdnskie 
slowd, ale onego žercy, dlbo stdrszego 
nd weselu, ktory mowi o âwieckich oby- 
cždidch, idkich się my trzymdd (85) nie- 
mamy. Nd ostdtnie mowię: Tdkdi iest, iž 26 
P. Chrystus przeto wion ycžynit dby 
pili, die nie dia tego, dby się vpili, dby 
go žle yžywac mieli. Y przetož nie mowi:
Ndley, rožley, die cžyrpaycie, d nošcie 
przeložonemu: aby on vdžielal každemu so 
wedle potrzeby iego, d ostdtek nowym 
malžonkom na ¿ywnosc zdchowal.

A tdk niechay się tym nieszcžycą pijd- i. Cor. 6. 
nice, die opuédiwszy zie obycždie éwiec- 
kie, ktore prosto nd zdtrdcenie wiodą: 
niechay trzežwie, a sprdwiedliwie a po- 
boznie žiją na tym âwiedie: Chcąlibyc 
wolni gniewu Božego, y potępienia wiecž- sb 
nego, d dostdc się do chwaly krolestwd 
niebieskiego: ktorego nas domieâci Oycže 
wszechmogący, przez Iezusd Chrystusd 

I syna twego d Pand ndszego. Amen (86).

2*
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Paklidimns teip  pataisik: 
L&ksztas 1,31. bot skàitik vž bei.

Czę turi zinót iog teip’ biaurei kàlba 
1 Kaunę, bùdinikai ir Witinnikai, kurie trie- 

lùie fftdinas ir Witines ir kiti netikėlei 
kurie wércze tók| ę ing a kur kitùffe 
miestùffe biio: éik’, nuéik’, pęrėik’. Czę 
iie bllo: àik’, nuàik’, paràik’, nuàias, pa

io ràias. Teipaiéu kur tur bilót’ bet’, iie biio 
bat’. Jr kitų žėdžių daug yrà kurififle e 
mainò ing a.

22,43, Jr dabòkis czę iog nórint Jónas 
S. ne bówo ižg gimines Jùda, bet’ iž gimi- 

15 nes Leni: ir nórint ne vžgime ižg mer
gės bet’ iž bobós, ir ne Bethleeme, bet’ 
ant’ kalniùfe Judos: ir nórint’ ne ižg 
Egipto bówo pawadintas, bet’ ižg giriós: 
J r  norint’ ne wiéno ižg tų praiéwu ne 

so dàre, kuriùs turéio Chriftus darit’, nei 
Nazaréniszkiu pr&mintas: o wienók’ iį 
Žydai didžėus aprįkinėie vž Mefsiėszių, 
o neg Jesų. Teip’ nu tikrai d&ro Herėti- 
kai, kurie atftčię nùg bažniczios wiffur 

25 effanczios. Teip’ aiszkei ir fzwieséi rà- 
fztùfle S. ifzmolew0tą, ir fdstą io tùlai 
praiéwais ir kràuiu teip daugio Muczel- 
niku paftiprintos, be wėliię gandžėus Lu
terà Kalviną fakiót’. Apé kuriùs ir wié- 

90 bos fyllabos rafztę nė rąnda, ir kurié 
kaip’ giwi praiéwo ne wiéno né padàre 
èft. Zinó iog Žydai gerai, kaip rafzté 
bùdami mòkiti kokiùs pràiéwus turéio 
Chriftus darit’: Kur, kada, ir kaip’ turéio 

ss vžgimt. Nes’ tài Herodui kiàufenczera’ 
atftkę èft7. 0  wiénok’ takczéu teip apwir- 
ftąnczeis buwę ėft’. Jog tài atmetė, pra- 
iewus Wiefzpatiés Chriftaus welùkomus 
prirafzinėio, ir rafztù priefz Christu war- 

40 tóio, tarìdami, mes zókona turime, o pa- 
galéi zėkoną mòfu kàttas yrà mirimo. 
Nes’ Sunurai Diéwo darės. Kamė ios fzio 
àmzio Heretikai fękioie. Nes ir žęklai 
kuriùs Diéwas ir ik’ fzei diénai dàro fawói 

45 bažniczioi, welinàmus prirafzinéie: ir ž6-

džeis zokono, Zokoną io fzweta izwarta- 
lóie.

22,50. Bet’kaipóg tài fudęres ką Jónas 
S. biio: ne èfmi afz Eleòszius nei kurfài 
ižg Pr&nafzų. б

fe 8. Катехизисъ Мальхера Півткевича* 
1598 г.

*Т. e. PolskI в Litewakim Eatecbifm Albo 
Erotkie w iedno mieyfce zebrànie, iriiry у powin- 
uoéci Ere6èiadfldey, z pàUertlwem Zborowym, у ю 
domowym, в Modlitwàmi, Pf&lmàmi, n& ežedė A 
chwalę Pana Bogu, à Zborowi lego ka zbodowkaln, 
teras nowo z pilnoėcią wydàny. Naklàdem lego Mici 
PAoà MAlcherfc Pietkiewicéà, PifcrzA Ziemffiego 
Wilenflriego. W Wilnie, Drokowai, Stàniftaw W ier- 15 
zeyfki, Rokn 598. Извлеченія изъ него напеча
таны въ Архивѣ Ягнча (т. XIII, стр. 557 сл.) н 
нами нѣкоторыя мѣста изъ нихъ перепечатаны 
какъ образцы, а въ 190S г. провѣрены по ори
гиналу.

Modlitwa. 20

(Сс 36) Modlmy fię Pànu Bogu nà- 
£emu, zeby tycb džiatecžek krzeft przez 
fynà fwego, Duchem fwym éwietym po- 
šwię<5ič racžyi, mowiąc.

'Wszechmogacy wieczny Bože, milo- 25 
šierny Oycže, ktoryš nas przez iednorod- 
zonego Synà twego, Pànà nàPego Iezufa 
Chryftufa nėucžyi, àbyfmy čię we wPéch 
nàPych fpràwàch wzywali obiecaieš nas 
zawzdy wyftuchàó, gdy w imie iego pro- so 
éimy. WeyrzyP prošimy cię na to zgro- 
màdzenie cželadki twey, ktora nà tę 
vftdvvę Synà twego, nà krzeft éwiety pàtr- 
zy, у nà to piemie naUe, ktorefmy do 
krztu swietego w pošrzodek Zboru twego ss 
przyniešli, ktorego fię ty Bože Oycže 
Bogiem byd znaU у ktore Chryftus Syn 
twoy Pan naP miiy fwoim przeięciem 
blogoffàwieó (Cc 46)-ftwem vraczyf. 
Chciey že nàs wefpoiek iplemieniem, nà- 40 
Pym przez ducbà twego éwietego tàk 
fprawowàó, àbyfmy fie w vftàwicinym 
zbàwieunym vznàniu ciebiey Synà twego 
y nas famych pomnažali, žeby wPyfcy 
wyrozumieli, žeš ty iest prawdàiwie nà- 45
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Pym y potomftwá náPego Bogiem, àmy- 
finy tež zplemieniem naPym lud twoy w 
Chryftnáie Synie twoim milym : przez 
ktorego d ę  proàimy o ląskawy Oycžę 

6 nafz, žebyš te džiatecžki iuž w opiekę 
fwoię przyiąl, y one žebyš fpràwowat ku 
cžci ku chwale šwiętey twoiey, y ku zbu- 
dowáuiu košdiold twego šwiętego, rodži- 
com tež ich ku podiePe : Ocžym nie wą- 

io  tpiemy, že to vcžyniP Pànie Bože nàP 
VPechmogący, ktory kroluieP z Synem 
twym, y z Duchem šwiętym nà wieki, 
Amen.

M alda .
15 (Ge 4) Melfkimes Ponuy Diewuy mufu, 

idąnt tu waykialu krikPtimą per funu 
fawo, dwàfià fawo Pwenta p&Pwęft tey- 
ktos bilodámi.

Wifogalis amžinas Diewe, mietáfirdi- 
20 rtes tewe, kurfay mus per winnatigi funu 

táwo Poną mufu Iezufą Gbryftufą iPmo- 
kiey, idant mes táwe, wifofe mufu fpro- 
wofe tdwęfp Pduktumbim, ir žadeiey mus 
wifad iPkláuíit, kád wárdán io práPom. 

2& Zwilkterek práPome tawe, ant to furin- 
kimo fieyminos táwo, kuri ant to ifta- 
timo funaus táwo, ant krikPtimą Pwen- 
ta weyzdi, ir ant tos gimines mufu, ku
rią mes krikPtimop Pwentop widuri fu

so rinkimą táwo atnefìem, kurio tu Diewe 
tewe Diewu but pàzifti, ir kuriuos Chri- 
ftus Sunus tawo Ponas mufu mielas, fawo 
pri (Cc 5) ėmimu ir paPlawinimu nu tik
rino. Teykifig mus draugie fu píeme mu- 

85 fu, per dwafią tàwo Pwentą teyp redit, 
idant mes iPgànitingàme dažndme paži
nime tdwęs ir funaus táwo, ir mufu pác'iu 
platintumbimefi, idant wifi iPmánitu, 
kád tu eñ tikray mufu, ir pátámku mufu 

40 Diewu, o mes teypag fu píeme mufu žmo
nes táwo Chriítufiep funup táwo mie- 
lampe, per kuri táwe práPom, o mey- 
lingas tewe mufu, idánt tuos wáykus iau 
ing apweyzdeimą fawo pri’mtumbey, ir

anus idant reditumbey ant diafties ir ant 
garbos Pwentos tawa, ir ant fubudawoima 
bdžnicios tawa Pwentos, gimditoiems tey
pag iu ant patiechos, ape ką nedbeioiem, 
kad tat padari.fi Pone Diewe mufu wifo- 5 
galis, kuriay karaldwii fu Sunum tawo 
ir fu dwafia Pwenta ant amžių, Amen. 
(lc. p. 574—575).

Pfalm as 137. Ant to  balfa,
O kaypa ilg d y  m ane Pone biedna. įo

(98) Kadd buwom dnt ypiu Bdbilona, 
fu werkfmu tęnay mineiom Syoną yžka- 
binę widuia ant gluofniu, fawąfias Arfas 
linkfmibes mufu, ten mulos tie kurie ne- 
walon yžwede, dnt Arfų mums fawi žaifti 15 
liepe.

Liepdami niurnos nu ius mumus ždi- 
fkit, irgi giefmeles Syona giedokit, O 
mes giemus teypo ten atfakiem, kaypo 
mes cionay giedot turėtum, giefmeles ao 
dnds Pond Diewa mufu, ži&meia cionay 
fwetimoy buddmi.

O Ieruzalem Ieruzalem miela, dr dio- 
nay tdwe vžumirPt turedia, weykiaus 
idant define mdnogi, vžumirPtu ždyfla 25 
paioprafta, pirm te pridžiuk liežuwis 
gomuriopi, neg dP turedia tawęs yžu- 
mirPti.

1d cionay tdtdy mdni wis futiktu, iey 
kitaip tdy mdnimp wietą turėtu, kad tu- 80 
redia linkfmibę kitokią, perguldit ant Ie- 
ruzalem miela, o Pone dtmink dnt funu 
Edomfku, nes Paukie dnt Ierozolimos 
mieftu.

Sukulkit kulkit nete ižgi gruntą, (99) 85 
bat weykiaus fulduks fawo fukulima, 
Duktė Babiloną ne dpmulnay, nes pdlay- 
mus ėst tas kožnas tikray, kurs ataduos 
tdw pagal ddrbu pdmftą, vž tat ką darey 
mumus iP ruftibiu. 40

PaPlawinimą tas dptures kožnds. Iz- 
rdelaus gimineypi wifada, kurfay fuga- 
węs iuos irgi fukuls, ant ftiprioCos dk-
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meningos yoÍ os, bernelus táwus Babi
lone fm&rkus, kad táwe futrios Diews po 
wiernu koioras. (1. c. p. 585).

Ape numucimą Pona Chriftufa.
& Giefme pirma.

Iezufas Sanas Diewa, išmintis tewa 
fawa, teykies cionay kientieti dela žmo
gaus griešna, nedeloy prieš mucimą Po- 
nás lábáy werkie, ártinofi welikos, fmer- 

ío ties gifay faukie.
Eie prieš gi vž miefta, ciáfti iam pa

dare, neg prkšoka trecioi diená átfimáy- 
ne, Iudofius Szkáriatos Pona (160) fawa 
pardawe, vž trisdefimts penigo zidámus 

16 išdawe.
Gietwergie po weciariey dárzie fu fa- 

wais buwo, Diewuy tewny meídefi, id 
kubką áttolintu, po tris kartus préfi- 
dams, id aną atimtu, ant io walos íay- 

20 defi, o kruwingay prákiáytawá.
Prišoka ant io zbráioy teip kaip ánta 

pikta, Iudofius buciawimu zdrodiia Poną 
fawa, kaip nutwere gi židay, Petras Po
na gindams, mečiom kori tureio, atkirta 

26 aoli Malcfaaus.
Turedam iawo waloy, kunigumpi we- 

de, wiją nákti wárgina, peíie, mufle, 
dráfkie, gimi švvęta fufpiaude, ákis vžu- 
rišo, plaštakomis mušdami liepe prárá- 

80 kauti.
Tęn pas vgni ftowedams ftroche buwo 

Petras, pirm neg gáidis prágida, vžgi- 
nes tris kartus, pirmą dienos hkdiną Pi- 
fotopi weftás, neteyfey ant io fkundes 

86 wirefniey ir kunigay.
Sudit io ne noreio, nekkltą regiedams, 

tarė buk tás kráuias mums, ir mufu wáy- 
kámus, ftutpopi gi pririfię plakti íábáy 
liepe, nelika ant io kuna wietos nekru- 

40 winos.
(161) Sunku uayniką kiele Pons ant 

gálwos íawo8, ápiiuokus, biáuribes, eia 
ir ant fmerties, ciefu fieŠtos hádinos kri-

žium apfunkiotas, ižgi miefta giedingay 
ir fmarkiey ėst weites.

Miefcienkos Poną werkie, kad kiente 
be kaltes, tire ne werkiet manęs, bätäig 
pdcios Dawes, buwa teip nuw&rgintas, 5 
kad eyt negäleio, Symonas eft priweritas, 
id iam nešt padėtu.

Ant križiau8 gi primufię, kdrtu gir- 
klą dawe, ant rubu burtas mete, k&ip 
prkn&šky rode, Ionuy eiti p&fkirtk io mo- io 
tini miela, kada io dwaiia šwenta fa 
kunu ikirefi.

Dewintoie hadinoy Iezus šaukie Heli, 
iš to žodzia iuokiefi židay pr&kieyktiei, 
Elioiiaus t is šaukia, k id gi išganitu, čia 15 
dabofim, ley ateys nu io išgialbetu.

PriŠuko didžiu batfu tewop fopuluofe, 
ey kam mane apiaydey tokiuofe war- 
guofe, vž neprietelus wifus tewą fawo 
melde, palenkięs fawa galwą, dusią tuoy 20 
iŠliyda.

(162) Kad mufu gialbetoias anta kri- 
žiaus mirė, vžetama ir faule Diewas 
narfą rode, del teip didžio fmirkuma, 
kuri ant io darė, tuogi ciefu iš gribu kie- 25 
les daug Šwentu kunu.

Vžudangas bažnicios truka, volos pli- 
ša, nekaltos Poną Anerties labay tie gay- 
feia, nes kad žiame drebeia koks tęn 
buwa ftrochas, tat Batmiftras regiedams, eo 
išpažina Diewa fant.

Vžu tokiu ftebuktu žmones paflžino, 
gäyledami fmerties io, Ponuy garbą da
we, potam Wiens iš Žalnierių šoną iam 
pradare, krauiey wanduo išplūdo ant 35 
išganimk mufu.

Ištekieio swietkftis mufu iŠgdnima, 
krkuieys faways pašwente wiernuiu krik- 
Štimą, nuog križiaus eft nuimtas pawa- 
kares ciefu, käd iau buwa numiręs giat- 40 
betoias mufu.

Iuozkpäs kurfay Poną wiTada fekioia, 
grabe fawam išdeia nefang gi mileia, o 
neg io šwentą kūną grabkna indeio, pir- 
miaus mieli prietelus moftimis patepe. 46



(163) Dabokimės krikfcionis ką mums 
Pons padare, badams ¿mzins wie£patis 
funkibes priėmė, vilas kančias kienteia 
dėl mnin griePnuiu, būdams Ponas tey- 

5 fiaafias kiente nuog piktoiu.
Kad turefim pdmirti, o fu kunu {kir

tis, teykis Pon donas mufo rankofn fa- 
wofn imti, Chrifte dėl tawo kančios, ka
na towo mukos, mos wifus teikis priimt

įo kar&listen dangaus.
•

Giesmes dpe pilną žodžia D ievą 
klžufimą, ape apfv ietim ą io, prieg 

iam buvim ą, ir Yž gi dekavoimą.
Giefme antra.

16 Wifi Brolcy ir Sefers giedokim, žo
džius Dievo fu Tavim vartokim, bukim 
vdecni dovanay tay, nuog Cbristaus 
mums dovanotay, kuria teykieys mus 
numileti, Ш  norėtu žmogus pažinti, iP 

20 ko ftoios atminti.
Tiektay ne žodžiu pačiu veyzde || 

(186) kim, bataig pamokffu iuofe dabo- 
kim, nes ne kurie žodžiu kiauto, Ponuy 
naudą giarą vayfa, bataig tie kurie vito 

2& firdžia, darbays tatay tovays rodžia, ir 
valą GhriTtaus pildžia.

Ne tremkim nuog Tavęs tokia daykta, 
džiaukimefi kaip iB iždą rafta, nevdec- 
niftes toli bėkim, tatay vitoda minekim, 

30 iuog ncvdecniems atimdineia, tat ką ie- 
mus dovanoia, ir i£ meyles iilaydžia.

Dabokim iuog ataugay ilaifti, ne ing 
tikrą kielmą ifciepiti, ney vėl iP liemenes 
tikros, bataig iJP obeles rukTcios, Chri- 

35 Ttusa kielman ifciepiti, žodžiu io drutay 
ilipiti, kiton vieton ilaylti.

Kurie buvo iU Iudos aprinkti, tiekt 
anis ne noreio pažinti, teypag ir mes to 
biiokim, tu dovanu ne teriokim, labiaus 

40 prafikim io malones idant mus prilayftu 
žmones, prieg tu žodžiu Hviefibes.

Idant iki pabaygay По švieta given- 
tumbim pagal žodžia duota, vž gieribes 
garbindami, nakti ir dieną (167) melz*
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daini, kàd ans mumis nefibiauretu, bà- 
tàig mus dermey làykitu, nuog neprie- 
telu gintu.

PraPomgi tave tewe malonus, per 
tavo vieną mleldufią Sunu, dovanos 5 
ßwentosios dvafios, ràmintaios mnfu du- 
fios, kuri Tirdie muto apßvieftu, klaufi- 
mop žodžia vždektu, ir vieroy pàdru- 
tintu. (1. c. p. 688—590).

Ns 9. Изъ катехизиса H. ДаукшиJ) ю 
1595 года.

M. Kžipąg ižf&ugofsimė pinnaiij pri 
tokimą?

Mo. Laupiindami paty viėną Dievą, 
io bitódamies, ir garbindami iy, drin’ io 15 
viTTą daridaroi, milędami iy, ir tarnàu- 
dami iam’, iž wiffós ftrdés. lÀukdami ntìg 
io viTTòkio vàifto ir algos mùflu, kaip 
nūg reditoiaus ir vęrfmės wiffo gero.

M. O kafg pražęgia JPitą pritokimą? 20
Mo. Szitie ipaczei, kurie gdrbiną vgni, 

žęminą, givatés, žūlczius, pęrkūną, męd- 
žiūs, [alkūž] (77) alkūs, Mędeinės, kau- 
kūs ir kitùs biėffus: ii- aniė, kurie žinauia, 
būrę, n&diią, dlvu yr waßkü làia, ant’ 25 
pütos ir ant pàuto vęiždi: ir kurie ta 
tiki: ßitie viffi Dievo atiižada, ir priTtòia 
vęlnop ir yž WieÜpaty Tau àptùri.

N° 10. Изъ катехизиса 1605 года.
(По изданію Я. Быстроня) *). до

2. Psalm 112. I Szlovinkite vaykÄy | 
vieszpati, szlovinkite wàr-|du io. Tési 
vàrdas viesz-|paties gàrbintas. )

3. Pergulditoias sk&yti- | toiuy to
Kathecbismo | sveykdtu. | 85

Atäio ausiump màno | ne vieno žo- 
dzey ku- I riè neyszmänu sdkos Cathe- | 1

1) См. Зап. Имя. Акад. Наукъ, т. 53, кн. 2. 
Спб. 1886, стр. 24,16-28.

2) Katechizm Ledeemy w przekladzie wachod- 
nio-litcwekim z wydania wilefiskiego z r. 1605 wy- 
dat i gramatycznym wstępem i stownikiem opatrzyl 
Dr. Jan Byetroü. W K rak'wie, 1890, 8. 132 (Отд. 
Ott. наъ 14 t. Rozpraw i Sprawozd. Wydz. filol. 
Ak. Um.).
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chismo pérguldito nuogio | milistoskón- 
go Mikaîô- I iausDàukszos, Kanoniko | 
Bažnicžios Zemâyciu, iog | ésus ànas 
pérguldis ii Ze- | mâytiszkay, ir gicyde 

ö anis I naog mani, idant Lietu- | wiszkay 
butü pérgulditas. | Tey žyniu gierey, 
iog io į milista, ir Lietuway ir Zeinày- 
ciamu8 norėdamas gie- | 4. rey padarit, 
abéietuy Caie- | chismu pérgulde ir 

io todrin j abeiôs giminės žodžius pa- | 
guide. Wienók idant Lie- | tuwà tuo 
gieraus ir la- | biàus sawo prigimtui 
Lie- I tûwiszku Liežuwi ir pazin- | tu 
ir permanitu ir žodzey a- .| nié kūrinos 

16 biîo (ne tûrime | Catechismo Lietuwisz- 
ko) I nustotû: tu Ledesmos Ca- | the- 
chismu iž nauio pérgul- | dzian, kûris 
iau pirma to | bûo pérgulditas ir, ne 
žy- I nàu kayp, nugayszyntas. Ti- | kiu 

20 tam, iog tuô pérguldi- | mn tuliemus 
inteyksiû, kad | 5. tykriàus, kaypmi ré
gis, neyg I pirmas, ira pérgulditas. 
Iey I wel kûris ižgi Lietûwniku | to 
pérguldimo nemégs, la | bày didzey 

25 nuog io giey- I dziû, idant gieriaûs ir 
ti- I kriaus ii pérgulditu. Mes | prami
nėme kayp priminu | kitiemus tiku, iau 
iri didis I mėtas prieg tam takuy, ie- | 
muB kielu wieszu praskint | ir gražey 

so nudarit. Buk | sweykas ir ažu- į mani 
Diéwu j melsk. |

62. Mo. Kaypgi isipildisime | . pir
ma prisakimu: «Esz esmi | wieszpats»? Į 

M. Kadu garbinsime pàti wie- | nu 
ss Diewu, biiésimes ir dûsime | iam czésti 

ir del io vissa giéra da- | rysime e mi
nėsime ii nûszirdziéy, j tykiesimes nug 
io wisso giero ir | algos, kayp näg sawo 
daritoio ir I pradžios wisso giero. |

40 Mo. Kurie isižingia tami | prisäkimi? | 
M. Labiausiey tie, kurié méldzia | 

?gni, Giwaté8, žalkeius, žemi- | nas, 
Deywes, Perkūnus, medžius | elkus ir 
wel tiė, kuriė tyki burto- | mūs, žine- 

45 mus nūdinkiemus wà- | szko, szwino ir

pinto, leymuy ir | kitiemus tokiemūs 
dayktamus. |

94. 5. Karunowóimas tosgi Pan- | nos 
Mariós ir pàaukszczinimas ] iós vntwissu 
Angelu ir szwintn- | iu Diewo Dunguy. Į 6

Kada pro péce vnksty Pie- | tumis 
ir wikaru warpü isz- tynka teyp réykia 
melsties. |

Vnt pirmo isztykimo. |
Angelas wiészpates apréyszke Panney io 

Mariéy ir prasidéio zywa | ty ižgi Dwi- 
sios szwintos. Swey- | ka Maria etc. |

Vnt intaro isztykymo. |
Sztey esmi tarnàyte wieszpa- | tes, tesi 

man pagaléy žėdzio ta- | wa. Sweyka 15 
Maria etc. |

Vnt trecio isztykimo. |
Ir žodis pastoto kunu j ir gi- | weno 

terpu musa. Sweyka Maria etc. |
95. Issipažinimas žmo- | g iu s 20 

atieydienós. |
Esz žmėgus nusideis dümie- | kiltas 

WieszpatyDiéwuy | wissaga(u)lanciam, | 
Trèycey wiena- | tyam szwinciàuséy 
Pànney Ma- | riéy, motinay Diewo, | ir 25 
wissiémus szwintiémus. Jog nusideiau 
priesz I Wiéezpaty Diéwu mino Du
mi, I žodzii ir dirbu Į ne mileda- 
mas I Wiészpates Diewo mino, iž 
wis- I sos szirdes, e àrtymo, kayp sa- so 
wis j patiés.. Jóg wel nusidéiau Auk- | 
sztyby, Troksztawimu, Biaury- | by, 
Rustyby, Azuwidéimu, Apsi- | ryiimu, 
ir tyngieimu; to mi gayl | ir timi isipà- 
žistu. Ir pftluos nù— pelnump ne kalto 35 
kintéimo Wié- | szpates mùsuIesùChry- 
sto ir ažu- j tirymop szwinciausios Pan- 
nós I Mirios, mótynos Diéwo | ir wis- | 
su szwintiiu I idant mani Wie- | szpits 
Diéwas ne kàltyntu paga- Į ley sunkibes 40 
nusideiimo mino, | bet pagaléy dydybés 
susimi- I limo sawo. |

Garbi tési Diewuy Té- | wuy, Sùnuy 
io ir Dwi- I sey szwintey vnt imžiu | 
amžinu. Amen. { (Конецъ Катихизиса 1605г.). 45
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11. Изъ проповѣдей К. Ширвида 
1644 г. *

Na Wielki Gzwartek.

Punktas I.

в Лре attolinimu vžustoklu giaruu 
darbuu.

Terpu vžuftokfu giarop. Pirma, ira 
rupeftis prabangi ūpe pianą ir kuo žmog’ 

io dewetu: kayp duoft žinia pats Wiefipats, 
taridamae: Nefifiefawartokite ūpe dušiu 
iufu, ku walgitumite, ir ūpe kunu, kuoy 
apfidenktumite. Tay vnt akies regimia 
terpu warguolu kiemioniu, kuriey. . . 

16 (175,12).

Punkt I.

O Oddūleniu prrefzkod u dobrych 
vczynkadh.

Medžy przefzkodūmi dobrego. Pierwsze 
20 ielt, zbytnie ftarūnie o pokūrm, y w czym- 

by cziowiek chodzii: iūko o tym dūie 
znūc fam Pan mowiąc: Nie trofzdie fię o 
zywot wafz, cobyšdie iedli, ūni o ciūto 
wafze czym byšdie fię odžiewūli. To nū oko 

26 widžim, nūprzod, miedzy vbogiemi wie- 
fniakūmi, ktorzy...

Eayp kurmiey žiami rauzdami, dieno
mis, ir naktimis, pafipęneimo іеЙсо: baž- 
nidion eyti, ižpažinimu fūwo nufideimu 

во dūriti, šwenciaušiop Sūkrūmentop pryeyti, 
fūkofi ne pafpeiu, ūrba wel, kuoy vfsime- 
ftu ne turi. Ir teyp darbus vnt ižgauimo 
dūšios reykiemus aplaydžia.

Didžiunay wel, dėl fūwo puotu, gieri- 
35 mu, ir pilwo apfunkinimo, kiti dėl bran

giu ir prabangiu pafiredimu, kureys re-
* Ponkty Какай Na Post Wielki Ięeykiem Li- 

tevfkiem Ргкек W. X. Constantego Szyrwida Theo* 
loga Societatis lesv nApisAne, & Teras nA Polfki Ię- 
zyk przetfomaczone, j  oboiem do Druku podAne. 
ZA pozvolAniem StArsxjch. W Wilnie, W drukar- 
nie Akademii Societatis Iesr Roku Paūskiego, 1644.

doli, dažnay aplaydžia giūnis dūrbus: ar
ba nepatogumis tampa: net ataii bažni- 
dion, arba patis faw ftiabifi, ir vnt ruba 
dayrofi, o ūdunt iu ne fulaužitu, arba ne 
pateptu rapinali: ūrba wel po wakariké- & 
diey puotoy ne ifimiegoii zowauiia, o 
Diewop fzyrdies fūwo pakilet, ir iam 
kayp pryderetu melftięs ne gal. Bet ii' 
Sakrūmentus šwentus ne kūrtu ūplaydžia. 
Nieko dia ne kalbu ūpe ūplaydimu ial- 10 
mužnn, ūpe abidas, kurias artimiemus 
fūwo niakas ne kūrtu dūro, ūdūt fawie- 
mue weiam (fwey prožnošdi) burnay ir re- 
diklamus inteyktu (gębie y ftroiom do- 
fyd vczynili, nic nie mowie). 15

12. Изъ иейданенихъ богослужебныхъ 
книгъ 1653 г.

I. Summa Abū Trumpas ifzguldimas 
Ewangeliv Szwentu Per

Wifus meatus | dienomis Nedelos | 20 
Būžnidiofe KrikūdioniPkofe fkaytomu |
O ūnt gūrbos Wienam Diewuy | fu wala 
Wiriafniuju del pūžitka Wierniems | 
didey Kunigiftey Lietuwos | ir del nami- 
niku pabažnu ūnt užiwoimū namifkia 25 
iPduotū. Kiedaynise, Drukawoia, lochi- 
mas Iurgis Rhetas, Meato Ponū, 1653.

Ant pirmos nedelos Adweifta.

Evangelia Lue. 21 У. 25. 8S.

Biloiū P. Iezus mokitiniemus fawo. so 
Bus žiūnklay ūnt Saules, Menefio ir ūnt 
zwayzddiu: o ant žiames fufpaudimūs gi
miniu fu nufiminimu kada užet prūdes 
marios ir wolay: teyp iog žmones džius 
del baymes ir lūukima tų dayktu | kurie 35 
ateys ant wifo fwieta; Nefang galibes 
danguieios pafikrutis. O tada iflwis Tunu 
Žmogaus ateynanti debefife fu galibe ir 
fllowe didelū. O kad tay prūšides Į wey- 
zdekite o pūkialkite galwas iufu: del to | 40
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iog artináfi átpirkimás iufu. Ir pa&kie 
ghiemus priliginimapáwizdekit ánt mea- 
džia figos | ir ant wifn meadžiu kada 
jan fprokftá | regiedami tay | patis iP- 

6 pááiftat | jog arti jau irá wáfara. Tey- 
pag ir jos kad regefit taj deaftántis Į 
žinokit jog árti irá Káraliíte Diewo. Už
lieta takau jomis—jog ne pereys ta gi
mine net wifa tay iiipildis. Dangos ir 

10 žiame peareis | batayg žodziay mano ne 
pearejs.

Dabár | fino meto | ik káledoms | 
wifi tikriey Krikščionis | wártoy fawi no- 
bažnay | Adwenta árbá ¿teima Snnaus 

u  Diewá | ánt áwieta ir to pálaulo. O tás 
átejmás irá dwejopas. Pirmas irá widu- 
tinis | árbá Dnchawnas I kurio K. P. 
áteyt sirdifna wiernuiu ¡ per žodi ir 
Dwáái% fawo £wentą. Antras irá wirflu- 

20 tinis | teypag dwejopas. Wiená jan | 
deká Diewuy | fufaukiem kuriuo Ponás 
Chryftus | áteja mufump | per fawą fte- 
buklinga infikunima | kadá | iác'iojearbá 
ziwate ciftos Pannos Marios per íprowa 

25 Dwááio8 íwentos práfideja—o potám ti
kru žmogum užgimė | o tay wis dėl i£- 
gánimá mufu grietinu ir nupuoluim 
žmonių. Antra wel áteimá K. Pona da
bár | kas meatas laukiame Į tay eit átei- 

30 má gárbingá | ánt fudá giwu | ir miru
siu. Ape tą pafkutini kąlbd ta fwenta 
Ewángelia | kurios irá dwi dali.

Pirmoy | áplaká Ponás Kryftos zián- 
klus | kurie tur nopirmint ántra jo ir 

85 garbingą ánt Tuda ateimą.
Antroj wel | meaylingay musperfergt 

ir mokia | ka turime weykt | tnos zián- 
kíus regiedami | ir káyp turime páíiga- 
tawit | ánt paitara jo ateima.

40 Męs | abieiu tu daliu ¡ árbá rejkalin- 
gáánius del fawe | priimfímc ir užlayki- 
fime pámokftus.

Pirmiaus | Zinokim | Iuogdteygą Po
na Kryftufa ánt Tuda | nupirminttnreja | 

45 báyfios dimes | árbápráieway | ánt dan-

gaus j žiames ir mär io. Tay eaft | kayp 
ißgulda dionay ir kitur K. P. turėjo 
but | änt dangaus užtemimay didi | Sau
les | menefio | žwdjždžiu.

Ant žiames | Nufpaudimay wargay 6 
tarp žmonių del fmärkiu kowiu | ärbä 
wäynu | del bada | pdwietries | ir kitu 
bedu | del kuriu žmones | kayp nufimi- 
nę | benuowoka | turėjo wajkšdiot:

Ant Mariu | didi bängay | arbä wil- io 
nis | ir užimds. Ir kitu nemaž žianktu | 
jau galoiandia fwieta | ir weykieay atey- 
fidndia. Ponä Kryftaus ¿nt fnda | räßtäs 
ßwentäs primeana: Kayp tatay ira. 
Ewängelios ßwentos Į wiJbtinay per wifą 15 
fwietą apifakima | o tay | del patayfos 
ir ¿tnaųjinima Bädnidios päfeänufios | o 
žmonių pämokfiays ir ißrddimays | pä- 
giadufios ir pazwilufios.

Matt. 24. V. 14. Wel prifimeand už 20 
žianklą äteygos K. P. Wifotinäs fwieto 
atftoimäs ) tay eft | nuog ano tikra ir 
cifta | per pati Poną Kryftu | ir jo 
ßwentus Apäßtalus Į pdduota pamokffd I 
ätümetimäs | o fekmiu ir pramonių zmo- 25 
niu | iffimiteimds ir nuiitwerimas. 2. 
Theff. 2. V. 3.

O kadangi jau Į mažu ne wifus tuos 
židnklus | tays cziefaijs reägime J už 
tiefą | nedtftuwą ir netolimą swieto pd- 80 
baygą | ir Pond Kryftaus ateygą būti | 
ifpet galime; O prieg tam | iß tu pddiu 
žianklu pdiudiirparaginima iawi imt tu
rime | idant wifad budrus ir gudrus bu- 
tumbime | o ant ßlowingos wießpdties 85 
fawa dteygos | wieroy | ftiproy | difta- 
me | wiezliwarne pdgiweanime | irgiaru- 
ofe ddrbuofe | mielay ir gieydžiey Į lu- 
kurotumbim. Tit. 2. V. 11. 12. 13.

Potam dabokis | idant tos meayies 40 
Pond fawo | užmerktomis dkimis pro ßali 
ne pralayftumey | kada tdwęs per žodi 
Ewängelios fa wo ßwentos | pirmopßwan- 
kumop arba grožibefp priweftos | irnuog 
pelu pramonių zmogißku | graziay prd- 45
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wetitos ießka. Pagižink tą ciefą itlan- 
kima fawo | o duokis jam kolay dietas 
ira itfiraft. Nefang čiefas trumpas | o 
prieg tam adines ir dienos nežinomos 

6 ira. Pagimeafk tą piktą svietą | ir tay 
wis | kis mus nuog Poni Kriftufd at- 
pteßt ir itkalbet galėtu. Atmink kayp 
Ponds fmarkiay ruftauias aut tu | kurie 
iop užupakaliu griąžia | o meata ätlän- 

įo kimš raeailinga ne pažifta. Atwefk fau 
int atminties | mieftą Hieruzales Į ir 
būt vilus Zidus | dėl Tavo newdecznibes 
prieß Poną Kryftufą | ik šiolai narfą 
Poną Diewa ant fawęs kiloiabdius ir ne

is šioiančius. O iay ne norime to minėt | 
dabuokimefgi ano bayšio fuda | kurio 
nieku budu ißwengt negalefime. Nes 
weyzdek Krikščione | juog tau potam | 
jaygu ne fufipr&fi J o to čiefo užtruki! 

20 wis kitayp itfimaynis. Čionai tureiay 
diefą meiles Diewa | o teanay bus mes
tis teyfibes jo dionai tureįay | dėl tawo 
nubudinimi ir pearfeargieimd žianklus 
meaylingus | teanay wel tureli | dėl ta- 

26 wo užgiedinimi labay bayfius ir grauf- 
mingus. Nefang aną dieną dteygos Poną 
Kryftaus tie dayktai nufiduos. Pirmiaus 
| bus girdėtas | garfus balfas ftroßnos 

trobos ant orą budinandios numirei us ant 
30 prikielimo.

1. Theff. 4. Potam | Ponas pats iteys 
deabefife | teyp juog ij kožna akis ißwis. 
Zachar. 12. Potreadia; Ißwidp Poną 
wifos gimines žiames Werks ir raudos 

86 ir ßauks. Pagrokite ant mufu kilnay 
o pridenkite mus kalnelai | idant ne 
weyzdetumbim int bayfio fudžios.

Matt. 24. Nefang kayp dia piktiey 
žmones | negal iPkięft Kryftaus Poni | 

40 žodiia fawame meaylingay kalbančio teyp 
labiaus tenay negales LPkięft weyda jo 
ßwenta | fawe fudiiancio. Werks tidä ir 
riudos Ziday | kurie Kryftu Poną pi- 
deargie | ir bayfey užmuciia. Efa. 8. 

40 Werks ir raudos Pagonis | kuriems

6ft

Ewingelia ape Kryftufą nukrižiawotaij 
juokais | ir tuščiapafakabuwa. l.Cor. 1.

Werks ir raudos Krikšdionis | kurie 
ne tiktay pamokfla tikros Ewingelios 
ßwentos I priimt ne noreia | bdtayg ghi | s 
Ißwidziotoiu ir kodieriu kozonimis 61- 
goia. Teypag kurię pigai tos Ewingelios 
ßwentos nė giweana | bätayg tiktay war- 
du krikščioniu ir Ewingelios ißpiiintoiu 
giräfi. Werks ir raudos biauri. Hereti- io 
kay | kurie cionay Pona Kryftu bluž
nim | giedina ( ir ghi nuog girbos Die- 
wißkos nuwilkt noreio.

lß6ntroswel ßälies wierniir. pabažni | 
didi džiaugfmą ir pdtiechą | iß regiejma 15 
Kryftusa Pond turės ir gaus | tay eft | 
kurie dionai ij tikray vz wienatighi fawo 
Iiginitoją I Tarpiniką Karatu | Moki- 
toią ir Afierawniką Į pižina | kurie ne 
fawomis | batayg io nuopelnomis dukfe- 20 
j os I wieroy ftriprays bnwa | pabažną | 
cziftą p6giweanimą weade križiuy | wir- 
guofe j pearfeakioimuofe kdntrus buwa | 
ir jo ateimo garbingo | wifad nuoßir- 
džiay gieyde. Tokie mus tada nauids rdjus 26 
linkfmibiu tęnai atfiwers | ape kuri Kry- 
ftus Ponds toy ßwentoy Ewängelioy kal
bi: Pakialkite | man atenciam | galwas 
jufu I nefang irtinaß itpirkimis iufu. 
Ateyk tada Pone Iezau mielaußs | 0 so 
ateyk weaykiay. Taw garbe ir diaitis tefi 
amžina | Amen. (p. 1— 5).

Ant Antros Nedelos Po Trims Ka
relams.

Ewkngelia loan. 2. V. 1,11. 86
O Trečią diena buwo fwodbd Kauoy 

Galileos miefteli | kur buwa ir Motini 
Iezaus. Pikwieftas teipak buwa Iezus ir ■ 
mokitiney io | ant fwodbos. Ten kad ne 
teka wini | tarė Motini Iezaus iop: 40 
Wind neturi. Bat tare iey Iezus: kas 
man ir fu tawim Moterißkia? dabir no- 
teia walanda mana. Tare tada motidi io

8
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tarnams: kanone kdlbes iumns | dariki- 
te. О buwa ten šeši fnday it Akmenio | 
pūgai dpciftijma židu kuriofna tilpa du 
dlbd tris wiedray. Biloid iemns Iezus.

& Pripilkite tuos fados wdndenim: ir pri
pilė iaos fklidinns. Biloid tada iemus Ie- 
zu8 Semkite dabar | ir neikite uzweizde- 
toiny Swodbos o teip ie nunefie. O kad 
paragawo uzweyzdetoids Swodbos wdn- 

io denio | permainita ing wind | o nežinojo 
ižgi knr butu bet tarnay žinoia | kurie 
feme wdndeni | pawadina iaunikio už- 
weyzdetoids Swodbos | ir biloia iam. 
Wifi žmones pirm gidrą wina paduoft | 

is o kad pagal norą dtligiara | tada tą kūr
iny ird blogiafnis | o tu gidrd wind už- 
faykiay ikšiolay. Tą pradžią žiankln pa
dare Iezue Kdnoy Gdlileos miefteli iddnt 
dpreikPtu garbą fawo. Ir intikieio in ij 

20 mokitiney io.
Dn daikto ird tos iwentos Ewdngelios.
Pirmds ird | ape ftebnklą garbingą | 

dnt wefidlids Kanoy Gdlileos | nuog 
P. K. padaritą.

a& Antras | ape didę naudą to ftebu- 
kla | tay eit | garbos Diewa per ghi 
dpreifkimą | ir wieroy Poną Iezaus | 
Apaštalu flwentu | padrntiuimą.

Męs trnmpay tuos pamokins užldy- 
80 kikim.

Pirmians Į Ne reykia tam fiebetis Į 
juog ape prakilnumą Moteriftes | arbd 
raalženiftes flwentos | kaukia Patriorchay 
fwenti | juog [ ape ios Uwentibę | ludija 

86 ApaPtalay nu garbinti | juog ant gala 
ios garbęa | iipažiftą wifi wierni. Die
wa I kurie tiktay tame ftone Į pdgdl wa
ll os Diewa giweana: Nefang tds ftonas | 
ird paties Diewa liktas | Gen. 2. ird 

40 kayp čia girdim | nnog pona Kryftaus 
didžiu ir pirmu ftebuklu nul?wdnkintds 
ira dnt gala I nnog Dwdfios Pwentos 
rafte Pwentame gražiei pdgirtds. Hebr.
13. Togidel I wifi Diewd biią malžon- 

46 kai j tikrays būdami | tą ftoną Į Ponuy

68

Diewuy I mėgo ir mielą efanti | totam 
pabdžnibey | ir f  wentibey Га džiaugtam } 
tarnauia | ir tame ftone | cziftay | wie- 
zliway I te giweana. O tada ißfitefes ant 
ju Į neabeiotinay | onlay fnlnbitas ir s 
pažadėtas io ßwentds Į p&ßldwinimds | 
ape kuri giefti Dowidas ßwentas | Psol- 
me fimtame dwiem defit&me ir dßm&me: 
Paßlawintas kiek wienas | kurfay bijos 
wießpaties | ir kidlays io wdykdčioi£ | to 
Nefang darbays ranku ta wo penefies: 
Mote tawa bns kayp wayfingas winame- 
dis dplinkny tawa namns: Waykay ta
wa kayp jaunos atzoleles aliwos j ap- 
linkny italą tawo: Iß wifi waykns | way- is 
kn tawo j ir pakaiu ant Izrael. Sztay | 
teyp ira pearzieagnojdmaswiras | kurfay 
bijofi wießpaties.

Potdm I minėk Taw; juog noris tame 
tarpe Moterißkame | Krikščionimus pa- m 
reytis I nemaž nnkientet | ir datirt war- 
gu I bedn I fielwartn ir klapatu Į wie- 
nok tačiau | tds meailns ponds Iezns | 
kuri anie | wifad paf fawe tar | nor ir 
gal I tay wie j dnt in dideafnes naudos 26 
ir linkfinibęs dpgreßt ir pearmaynit; Ir 
noris Į dažnay iemns | ir to ir fio | na- 
mealuofe ne tenka | bat wienok | kada 
medtas ir adind to wießpaties ateyt | de
lnai ir apfciay juos | wifu gidru | iß fa- »  
wo ßwento pdßldwinimo Į dpweayzd | 
kdyp tuos Nania wėdžius eiti dpwey- 
zdeięs.

Potreacia | deara ir tay mnmns žinot; 
Kodėl cionay P. K. motinay fawa mie- ss 
lay I kuria wifad dedrdndioy pagiearboy 
tureia I ir kuriay | kayp Jionan dienon | 
girdeiom | paklufnas buwa | už tos Nau
ja wedžiue praßanciay | aßtriaus trupu
ti I ne mindamas ios ir motina | dtia- 4o 
kiea ir dnt ios žodžia Į nieko ne padarea. 
Dwejopd o tikria galeio but priežaftis. 
Pirmiaus del to: Idant anos didės ir nea
prėptos maėies ir garbos io Diewißkos | 
kurią ißkiaij Į ftebuklinga | wangeniois
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ing winą | dtmayna | rodė | žiedna wir- 
Pune ir wirefnibęa kuniPką ne užtemin- 
tu | ir būt tuo darbu mačies ir gdrbos 
fawo DiewiPkos noreia parodit | iog neti- 

s ktay kitu žmonių | bdtayg ir mielos Mo
tinos fawo | Ponu ir wiePpdtim ird ir 
juog pigai tos DiewiPkos gdrbos ir ma- 
cies fawo | ghifay iay | o ne ghi iam ifa- 
kinet turi. Ką pearmanius pagirta Pon

io nd | žodeala wiena daugiaus ne taria ba- 
tdyg deardncioy pdkaroy ir kldnžadoy | 
fu ftipra wiera | adinos ir Pialpos io 
DiewiPkos | dėl anų žmonių Idukiea. Po- 
tdm | tokia | dtfaka | noreid mus pamo- 

15 kit | iddnt męs | jo Motiną Pwentą dea- 
rdnciay pagierbddmi | ir už pdPlawintą 
tarp wifu Moterų turėdami | tačiau ios 
kdyp pdties Kryftaus Poną ne melftum- 
bime | ir Tarpinikią ne žadintumbime. 

20 Nefang niekados P. K. fawo Pwentos 
Motinos mumus gdrbintoiams fawo | už 
Tarpinikią neadawe | batayg | pats to 
uredd apfiemea | ir pats ant io primanus 
ira. Togi | iPkiey ape fawe | wifus ki

ša tusPalin | dtftdtidamds | kalba Ioan. 14. 
AP efmi kialids | tiefa ir žiwatas | Ney- 
vienas Tewop ateyt negal|tikt per mane.

Ant gala | mokikis | kayp iP to pir
ma | teyp iP kitu wifu ftebuklu ir prdie- 

so wu didžiu | pažint | ir wiera ftipra iž- 
pažint | Poną | lezu j Diewu tikru | ir 
funu Diewa wienturdiu | o teyp ir wie- 
natiju fwieta atpirkieiu | efanti; o tave 
wifu ciefu | ir wifofe reikmenefe tavo | 

85 giafbet | galinti. O tay ant garbos io 
f  wentos | ir dnt fawo dmžina ižgauima. 
Ką futek Pone Iezau Dieve dnt dmžiu 
pdgdrbii\įds | Amen. (1. c. 28—32).

Evangelia Liekoy Nedeloy Po S. 
40 Trayces.

ParaBita Luc. 18. Y. 9. 14.

Kalbeja teypagi ne kuriump’ | kurie 
dukfejo8 patis fawimi iuog buwa tey-

fiays | o kitus nieku viarte ( tą priligi- 
nimą. Du Žmogų ėja ing Bdžnicią iddnt 
melftufi: wiends Weaydamaynis kitds
Muytinikds. Weaydamaynis ftoiąfi | 
tayp fa wimp pdtfay meldefi: Dekdwoiu s 
tau Diewe | juog nefmi kaypo kiti Žmo
nes | plePi toiay neteyfus | pdlayduo- 
nay | dbd kayp ir tdfay Maytinikds. 
Pafnikauiu du kdrtu ant Nedelos: duomi 
defetiną ii wifa ką turiu. O Muytinikds io 
ii  tola ftoiąfi nenoreia pdkilet akiu favu 
ing dangų | bet mufieefi krutifna fawo 
kalbedams: Diewe buk maloningas man 
grieinam. Sakau iumus | iuog tds iieia 
nuteyfintu namoprin fawo | Idbiaus ne- 15 
kdyp anafay. Nefang kds iiiikiala | bus 
nužiamintas | kds nufiziamiua | bus pa- 
aukPtintds.

Dviejose dalife užfirdkina wartoijmas 
tos Ewdnielios: Pirmoy dpiraPa mums 20 
Ddrbą fprovą | dwieiu affabu Phdrizeu- 
iu tayfinika | ir Mujtinika grieinika ku
rie dteją Bdžnidion meldefi Dievuy ne- 
wienokiay: dns nodiejoy fawo teyfibes | 
iifay wel nodiejoy mieldPirdiftes Diewa: 25 
anas fawus giarus darbus iifkayta o ta- 
fay fawe būti grieinu poakiui D. iPpd- 
žifta: Antroy ira lieyga tu maldų ne 
wienokia pdgdl dekretą P. Iezufa iuog 
ne dnfaj bet tafay nuteyfintas ateja so 
namuofnd fawo. Toii fummd. O tu.

Mokikis katnuy turi melftifi? ką mal- 
dofe žadinti? ir kdm už tay ką fawimp 
giara jauti j kaltas efi dekawoti? Ne- 
fwietimiems Diewamus | kurius Diewds 35 
draudžia turėti: Ney iventiemus numi- 
rufiemus | kayp dard žmones paklidę ku
rie pametę futwereją futwerimop nufi- 
duofti: bet Dievuy wifu dayktu Ponuyir 
Daritojuy. Kdyp nes to nori | iddnt pat- 40 
fay butu gdrbintds Į teyp per Dwšfią 
Pwentą iPmokiti Žmones Pwenti | fename 
ir Nauiame Zokane niekad kita prie# 
Diewa maldofe fąwo ne žadina. Zinoia 
juog malda ird flužbd padidm Dievuy 46
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prigulinti I togidel tos gArbos kitiems 
duoti ne norėja. Zinoia prieg tam juog 
wiera fu malda täyp irA fuglaufta | juog 
kįtAm niekam ne priguli malda | tikt ka

is riAm wiera o wiera tiktay pačiam Die- 
wuy: teyp ir malda. Dekawot teypag už 
wis Diewuy pAčiam Atmink | käypo wifo 
Dawejuy. Wis nefang nuo jo turime. Nėr 
wel teyßafDia daykta käypo ataduoti t Am 

to tay kas kamuy priguli. Käs Diewuy | 
Diewuy | käs ärtimäm tat ärtimäm. Nuo 
Diewä tay wis ką turim ir kuo eime | 
turime. Teyfey tada dekofe | ney fau ney 
fawomis filoms bet Diewuy prifkaytiti 

16 kalti efme.
Žinok juog pälidukfeymäs fawo nuo- 

pelnoia ir giriuo iß fawo giäru darbu | 
kad käs pats per fawe | teyfiu būti no
ri | läbay Zmoguy ifkadija. Toki nes 

20 durna irä käyp kirmela kuri obali grau
žia j irä nuodas gražiame žiiede päflep- 
täs j irä falna kuri warpa ižgAnima mu- 
fu nukanda | fmärwea kuri Žmogų Die- 
wiep päfmirdina. Käyp truputis rauga 

25 wifa maylima Aprukftina | trupučiu nuo
du faldžiauilas winäs pägianda teyp pä- 
dukils teyilbey fawoy | ir päniekinimäs 
artimoj ä teyfibę noris äkise Žmonių ži
bančia akife Diewa kurs änt firdies 

so weayzdi | päfmirdina ißbijaurina, Kož- 
näs tokfay fu PhArižeju fawes nepažifta 
pati fawe Apiießka | Diewuy prießta- 
rauia ( mielAfirdiftę jo giafa Į ärtima 
nieku werčja ir giaraufius darbus ißdear- 

35 gią. Käs kit nes irä fawe Apießkot tikt 
dangiaus nekäyp eft | äpe fawe ißmä- 
niti? Käs irä Diewuy prießtarauti | Arti
mą päniekinti tiktay iß fkAyčiaus grießnu 
fawe ißimti | o tärpu ßwentu käß kokiu 

40 fawe päfkäytiti ir Diewuy fawe Ilginti? 
Käs irä mielaßirdifte D. giäßti | tikt 
äpe grieku Atlaydimą nepräfiti | äba 
juog nereykia ißmäniti. Tu täyp ne da- 
rik | betayg atradęs fawimp piktus | Zo- 

45 kanay D. priefinAnčius pägieydimus |

dumAs nepAtogiAs | ruftibę pAwidą Die- 
wA ir Zokona jo nopikAntą | tuoy tat 
Diewuy išpažink | Ape grieku atlAydimą 
prAfik | melfk Į nekAypo girtifi i0 gi Aru 
darbu turetumey Prapuolay. 5

Mokikis kAs tat ira Pakara | ir kAyp 
prAkilna | reykalinga Cnata Į kuri Žmo
gų if wifokia pafidukfeima nuopelnos ir 
dArbu ifnaykinuii | o tikray if to wifa | 
kuo Žmogus pūčiai! nuwilkufi | po wea- 10 
ydų D. iki žiamey guldą | o nejokiay 
puykiay wietos nepalikofi | dara tat 
idant Žmogus ant žednu darbu fawa ne 
weyzdedams Ant pAčios mielafirdiftes 
D. Atfiremtu | o j Am p wifą nodieją izgA- 15 
nimA gulditu: Tur pradžią fawa ifpAži-> 
nima fawes | warga ir neturtes mufu; 
Pakolei nepAžinii juog eil ubagas | 
griefnAs | patolei fawim dukfefies t ne 
nufižiaminll | lofkos Diewa ne jefkofl: 20 
Atgimink fu tuo Muytiniku nufižiamint 
poakim D. if pažindama tat juog if  Dawn 
iii u nieką negali: ir per fawą teyfibę 
kuri efti ląfa newififka grieku ifdeargta 
lofkofp DiewA ateyti grieku Atlaydima 25 
apturėti negali bet per tikrą tiktay mie- 
lAfirdištę PonA DiewA tawo.

Atmink juog noris męs fawo giAruofe 
darbuofe nodieios guldit neturime: be nes 
if darbu zokana nebus nuteylintas ne so 
wienas kūnas: ir wifi noris fwenciauli 
Žmones nieką fau ir faway teyfibey ne 
prifkajta kalbėdami fu Dowidu: Psal. 
142. Neyk mielas Pone fu mumis fu- 
dan | nebus nefang poakim tawes nutey- ss 
fintas ney wienAs. O wienok giarUs dar
bus reykia darit | ne todėl idAnt per 
juos fau lofką Diewa ingAmintumim: 
Rom. 6. Ziwatas nes amžinas irA dowA- 
na DiewA | bet idAnt jau fenėy jo lofką 40 
per Poną Mufu Iezufa Chriftufa inga- 
mintą turėdami | dArbays giarays ir 
pailufnifte jo walos | wdieczniftę Ponuy 
roditumim Į Ant gArbos ir čiAfties jo gi- 
wentumim | idAnt Žmones regiedami 45
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mufu giárüs darbas garbintn Tewą mu- 
fa kurfay irá dánguofe: Matt. 5. o prieg 
tám id iP ja káyp wáyfiaus átgimdima 
ir nuteyfinima mufu | juog tikray efme 

5 átgimditi ir nuteyfinti tikrays butumim.
O tu P. mufu nao kurio wifokia do- 

wana iP aukPta kájp nuo Tewa Pwienfi- 
bes pluftá: loan. 1. futeak mums Dwá- 
fią Pwentą kari mas wifop giárop wež- 

io dama | táwefp mafdofe kialą roditu | o 
puykią iP mufu Pirdies iPPakninufi pa
kąrą Pirdiñ mufu iíáyftu | idánt męs 
nufiminę ápe mufu uzdárbi | táwo lof- 
koy Poná Iezufa Sanaus tawo nuopelnoyl 

is nodieią gulditomim | o giárays dárbáys 
wierą muía iPpėžindami | žiwata ámiina | 
iP íofkos táwo ingitūmim \ Amen. (crp. 
183— 186).

Ant Dienos wifu szwenta.
30 Ewang. Matt. 5. V. 1.12.

O Iezus matidamas žmones | uzenge 
ant kaina | o kadfedos | ateiajop | mo- 
kitiniay jo. O atwerians nafras fawa | 
mokie juos | tardams. PaPlawinti uba- 

25 gay dwafioy | nefang ju ira karalifte 
dangaus. PaPlawinti kurie fmatias | ne
fang naraminti bus. PaPlawinti romus | 
nefang anis apturės Zlamę. PaPlawinti 
kurie gieydzia ir trokPta teyfibes | ne- 

so fang anis pafotinti bus. PaPlawinti mie- 
laPirdingi | nefang anis mielaPirdiftę 
apturės. PaPlawinti cziftos Pirdies | ne
fang anis Diewą matis. PaPlawinti der- 
mingi | nefang anis Sūnumis Diewa pa

so wadinti bus. PaPlawinti kurie kianczia 
perfekioima dėl teysibes | nefang ju ira 
karalifte dangaus.

PaPlawinti bufite | kada jus kiayks | 
irperfekios jus | ir kalbės wis pikta prieP 

m jus | mealodami dėl manęs. Džiaukitės 
ir linkfminkites? Nefang ai ga jufu fkalfi 
ira danguose. Teyp nefang perfekioia 
PranaPus | kurie buwa pirm jufu. 
(crp. 287—288).

Ant Szwentes M artiną I r  Mika- 
loiaus.

Ewang. Loc. 12. V 85.40.
Tegul bus perioftos ftrenos jufu | ir 

zwakes uzdeagintos. O jus bukite kaypo 5 
Žmones | kurie laukia Poną fawo | ko- 
lay fugriPtu i P fwodbos; idant kad atey- 
tu o pakleąbiantu ( tojaus jam adaritu. 
PaPlawinti tię tarnay | kurius kad atays . 
Ponas jauczianczius ras. UPtiefa fakau 10 
iumus | iuog perfiiuos | o pafodins anus 
užu ftala | o wayksciodamas tarnaus 
iemus. O jay ataytu ape antrą largą aba 
ape treaczią fargą ateytugu | o tayp 
anus raftu | paPlawinti ira anis tarnay. 15 
O tay Žinokite | iuog kad Žinotu ga- 
fpadorius | ape kurią walanda wagis 
turi ateyt ( tada iauftu | o ne dalayftu 
pafikaft po namays fawa. Togidel [ ir jus 
bukite gatawi; nefang ape tą walandą | 20 
ape kurią. nefitikiefit Į Sūnūs Žmogaus 
ateys. (стр. 288. Конецъ Summy).

№ 13. U. Kniga Nobazniftes 
KrikšdioniPkos |

Ant gdrbos Diewuy Traycey Sžwentoy 25 
'VVienatijam: Ant wartoim& Bdžnicioms 
didės Kunigiftes Lietuwos iPduotū. O 
dabar ąntra karta perdrukowata | Su 
priedu | nekuriu giefmiu | Ewangeliu 
ąnt pomietkos Szwentuju Diewa Į teypag so 
Su priedu nekuriu maldų. Kiedaynise, 
Drukawoia Ioachimas Iurgis Rhetas, 

Męatu Poną, 1653.

Ant Herbą Kunigaykšdia jo Milis-
tOS. 85

Tawi iPkiefta-fparni | o Eriali iuodas |
Tris Pirdij triubas turis | gdrfi Plowe

duodas.
I&nuPie R4diwilay | KunigaykPti | Pone | 

Wayw4da 'Wilnians | didės Lietuwos 40
Hetmone.

Tau likta žiūrėt faulen šPtray | ir pažinti
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Diewą duota | ir drąfey tiefą išp&žinti. 
Tą juog mili | o tiefos ano neatftoi | 

Tarnus jo kayp priguli mieiay šiena-
woi:

6 Tawo šlovės B&žnicioy wiJTad pabaz-
nibe |

Tawo Šlovės apgintoy Tewiškiey fti-
pribe.

Tu nes po | fpdrnays fawo j Diewo zo- 
įo dziuy wietą

Duodi: todėl p&girt&s eiTi dut to šwiet&. 
Bdžniciay | jos reykmeaney elTi G i r 

dėju |
O Teviškies nufpauftos | ftipru Apgi- 

15 neju:
Tau tddd KunigaykŠti | duodas tos Kni-

giales |
Psalmay | Ev&njelios | Mdtdos | ir

Giefmeales.
20 Prijmk prdšom tą Knigą | nuo mufu

meaylingay
Klaufik žodžia | melfk Dievą (giedok 

nuoširdingay.
Lobauk | p&feank | o iigay giwenk | ne 

25 regiedams
Pikta | foskoid Diewd Į ir Žmonių 

šlowedams. S. I. T.

Psolmas (II) Tafaygi.
Blogosldviony ten Mąž k&zdy.

80 Pagirtas toks viras kiekwieuas | 
Kurs feargtis pyktų wifas dienas:
No ftowi rody pyktadeiu (
Ney ant fuold fed apiuokieiu:
Bat diena nakti wartodams Į 

86 Zokona feargt nea perftodams.
Toks medžiuy bus ligus itovinciam | 

Prieg pavearfmiu wifad krešinčiam: 
Kurs ižduoda vaytiu wifados |
Lapes io ne krimta niekados:

40 O ka tyktay anas weykfls |
Wiffur iam Pons šlavint teykfis.

Ne bus toy pal&ymoy pyktieghi | 
Iždulkieš kayp peiay griešnieghi: 
Nopfiftos pykti tarp giaruiu |

Notays griešni fudan teyfiuiu:
Nes Pons mil kialus tykruiu |
O papeyks takui biauriuiu

Psolmas III.
Poyžrzy Pdnie mily jdk fwe | 5

Diewe iš aukštibes j 
Išwisk pyktenibes 
Manuiu neprietelu;
Kurie nupuolimą |
Mano pražuwima | to
Trokška iš vyfu Šalių:
Daug iu mano dušiey.
Kalba nupuoiufiey.
Iau Diewas ghi atftoia:
Ne nor jo faugoty | 15
Ape ghi žinoty |
Nes paduksia nuftoia.

Bat Diews kurfay gano |
Eft pagalbe mano |
Yr ftipru abgineiu { ai
Ghis eft faugotoiu Į 
Mano rupintoiu |
Yr tykru giaradeiu:
Kad tykt iop meldžianti Į
Pašunę gawauti | %
Yr tykrą padeghima:
O dkia meylinga | 
lšwifk fielwartinga |
Iš Tavo giwenima.

Yr kada guluoti | st
Sweykas wel kialuoti |
Vž to Poną fargibes:
Noris terp dydelu |
Mano neprietelu:
Saugt manę iš gieribes: s
Nebijaus tukftanciu |
Prieš manę ftembiandiu |
Būdams fargoja tawo:
Nor iš wifu šąlu ]
Butu neprietelu | u
Turiu gineią fawo.

Yr nu tavo Pone |
Duktiuoti malone J 
Iog tu mane notftosi:
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O dantis py kiemus |
Iz-berfi wiftemus |
Manę Pon apiaugofi:
Tawo ižgan imas |

5 Tr pallawinimis |
Atliekt ant žmonių tawo:
Męs neperftodarai |
Tau Pon giedodami |
Garbifim nfifr&ys fawo.

io Psolmas L.
Možny Pan wola n i w£ytkę žiemię J

Dievis pats laukia ant vilos žiames | 
Ant šio pafaulo | wyfokios plames:
JI gi Syona Javo fkayščiaufii |

15 Kurfay abžiebia akis galaufii |
Antayg jau eyti | eyti Diewas galis | 
Kurio klaufiti muiiy wifos lalis.

Po veydu jo ir ugnis rianti |
O aplinkuy ghi wetri laužianti:

20 Dingu yr žiamę prieg fau paftatis | 
Prieg ghiemns Prowas fawo apiakis: 
Kalbės: furinkit mino palwęftufius |
Su kuriays turiu fankalbios favuofius.

Gionayg to Diewa Sūdą Ivenčiaufią: 
25 Dangus pripažins jo būt teyfiaufią | 

Nung Izraelau aufimis fawo |
Klaufik tau kalbu: i i  diewas tavo |
Jog ti nebrafiu ney kaltifiu tawęs |
Kad tu affieros mšn esfi nedawes. 

so Ne noriu Jaučia i i  tvirto tavo j 
Ne neik mafi ožii i i  girda favo:
Mano ir žweris giriofe fančios |
Yu knrios anta kalnu vayfančios | 
Pažirtu paukščius wylokius faukuofe:

86 Mano galviiay fawifiu namuofe.
Norefiug walgit ne klanfiuos tavęs | 

Mano wis ką tur žiame ant favęs:
Arba a i Jaučia męfą ragaoiu:
O žiagu krauju a i reykalauiu |

40 Ciaftavok Diewą garbinga affiera |
O iltefek jam fąlubius fu vieri.

Szank manęfp bedoy duofiuot pagalbą Į 
O tuien už tat duofi nrii garbą

Batiyg pyktamuy tayp Diows graudeno | 
Kayp dręfi atmint fankalbins mano |
Kayp ant fandirof kading koroghimą | 
Poni ne primi yr jo graudenimą.

Kur tyktay wagi gali matiti Į s
Sebrifton greytis prififakiti:
Su biaurinikays giantifte tivo | 
Blužnierftwop nafrus palaydi favo: 
Liežuviu pyktų zdrodą tayp fudeadi |
Juog brolus barniefp kruvinofp itvedi. įo

Artima fawo ipkilbet fedies {
B ro li firm a tit tyk rą  negiedes:
Tayp jog i i  nieką ne kalbeiau tau |
U  to fudiiay manę ligum fau Į
Bat pokims tivo atdenkfiu pyktibes | 15
O korofiuo ti’ pigiley teyfibes.

Nugivartokit nu | žmones | tadi |
Kurie notmenat Dievo niekidi:
Kad jos notimčia bemielalirdies |
Kas man affiera daro ii  lirdies — 20
Tafaym’ nugarbins bey kurs metavojas 
Tamuy ižganims mano gatavojas.

Psolmas GUI.
Blogoslav Dufzo moii Pini fvego |

Dūšia minoi girbink Poni favo | 25
Lauplink jo vardą vifą lirdžia tavo: 
Dušii duok girbą Ponuy favimuy | 
Gieribiu Poną niekad ne mirždimi |
Bitiyg nuolirdžiay anas abfkieldami | 
Ataduok garbą Ponuy giiramuy. so

Nefang ant tavę tur pigiyleimus | 
Atlayzdims vifus tivo praftoimus:
Užbėga viloms ligomis tavo |
Tavo fveykatą nuog fmerties fangoia | 
Pillavinimu ipkarunivoia | 85
Mielisirdifte pridengdama lawo.

Ans tivę fotin vifokia gieribe | 
Jaunindims filoms yr kuni drutibe:
Tayp kayp Eriali ataniuini |
Perfergti Ponas vifados teyfibes | 40
O imis žmonių krivdos yr funkibes |
Ne kaltey fančius vifados gini.

Ans kinius favo ip re y lk ie  M iyžięliuy  |
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O galibę p&rode Ižr&eluy:
Badams Ginein jo reykmėneia:
Pons maloningas yr pilnas gieribes | 
Greytds p&milet tingus ant ruftibes |

5 Päziftä wifi ta Gi6r&deią:
Nor’ präfirandäm iam fawo filpnibey J 

Wienok mums Ponas nukiila kantribey | 
0  ämzinos ruftibes ne layko:
Nopfieyt fn mums p4gäl pyktenibes | 

io Ney wey ätteyfi mums už neteyfibes | 
Bätäyg Tewißkoy meyley užtdyko.

Kokios nnog žiames Dangus yr auk-
ßtibes |

Tokios ans fawump tärnump eit gaylibes | 
iš Id pažintu io kiek Wiens gieribes:

0  kaypo faules eft užtekieimas |
Tolus nuog fawps uy nnsfilaydimäs | 
Tayp toi’ nukiele mufu pyktibes.

Kayp lubij Tewas wayku pagayleti | 
so Tayp Ponas weykus tuos eft pämiieti | 

Kurie io baymes niekad notftoia:
Zino filpnibes mufu pr&džia žino I 
Juog efme žiame o kayp iß molino | 
Atmena Ponas | yr nuwärtoiä.

25 Neš žino žmogų čion ne ämziuoiänti: 
Bat kaypo žole trumpay žaluoišnti: 
Ligiey kayp židiš žiedealis iri |
Kurfay nuog mažo weio paputimš, |
W eykiey wirkßtä yr itämäyna imi |

80 O nuog Pakialu džiudams nubirä.
Bet kurie baymę Diewo tur Pirdija | 

Tie fu pitimkays meylą io ingiia | 
Paßliwinime imžiu bengdami:
Su tays kurie io walos tykra Pirdžia |

85 Klaufo | yr layka | o ju noru pildžia | 
Pagal ios wifad tayp giwendämi.

Ponas tay didis amžinos galibes |
Softą pritayfe ant dangaus aukßtibes ( 
Kurfay karalaut ne laus niekados:

40 Duokit iam Pfowę wifi io AngieMy | 
Kurie io pildžiat Prifakimus mielay |

■ Garbindami ghi nu yr wiiados.
Garbinkitek nu tarnay io tykrieii |

Yr kurie darot | wal% io kitieii j 
46 Garbinkiteg ius dangaus galibes:

Yr wifi dárbáy io be pálowima f 
Kožnoia wietoy io ponáwoimá |
Dūšia tu garbink Poną auk^ibes.

Druga Piefn takse w Przydatkach 
o fmertelnofci. 6

Baranku Bozy Jefu moy..
Awinel Diewo Iefau mans |

Giwas ir miriee efmi taws |
Duok id amžinay tawuofe ]
Wieta tureczia danguofe. . 10

Kamgi fmerti kilotumbey |
Smarkias roñas kiąntetumbey |
Kad ne gąuczia ižganima |
Ir dangaus paMawinima,

Kodelgi butu indetas | i&
Graban kūnas tawo Pwentas |
Kad galibe fmerties tawo | '
;Ne naykintu fmerties manu.

Buk prieg man Iefau mąns Pone j 
Prifpek fu tawo malone | 20
Noplayfk mane tarna fawo |
Kuri pirkay krauieys tawo.

Tegul layminay uznusfiu j 
Tawimpi atilfi gaufiu |
Duok ižganima po fmerties | 25
Duok regiet weydą WiePpaties.

O Iefau del kanczios tawo |
PráPau duok tay duPiay:
O aP tau garba butinay |
Duofiu fu Pwentays amžinay. Amen! so 

(стр. 272 конецъ книги).

№ 14. III. Maldos Krikscioniszkos,
W ifokiam meatuy ir reykalams bendriems 
prigulinčios: Ant garbos Diewa Тгаусеу 
Szwentoy wiena Tewá | Sanaos Į ir Dwaéios 35
S. O del naudos Bažnicios io | ant fwieta 
iPlayftos. Matt. 24 v. 42. Mar. 13. v. 33.
37. Dabokit | jaufkit | o melfkites: ká- 
dángi nežinote | kurią adiną Ponás jufu 
ateys: o ką jumus kálbu | wifiemus kál- 40 
bu jaufkit. Kiedayniee, Spaude, Ioachimas 
Jurgis Rhetas. Meatu Poná, 1653. 1
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Maldos ant Adwenta.
I. Garbiname ir ilaviname tdve Pone 

Iezau Chryfte Į Ižgdnitoiau fwieta vie- 
natijas | inog dėl malu grieinu o ing 

6 dmžiną fmerti impuolufiu žmonių | ir 
dėl ižgdnimd mufu | i i  ddngaus žiamen 
nužidngti; o žiwatc WiiTada cziftos ir 
pdildwintos Pannos Mdrios per fprovą 
Dvdiios iventos | žmogumi ftotifi tey- 

lo kieyii | o tay be wifokios grieka biauri- 
bes | iventibeia tobuloid | iddntgriekus 
fvieta iitrintumey. PrdPome tdvę du- 
kfingay o ivenčiaufids Pone mufu teykis 
mufump’ ir DwdfiPku tdwu ateymu pri- 

įs Jldrtinti: iirdis mufu per galinčią Dwd- 
fios iwentos fprową | atfankiti nurdminti 
ir iofe fan czetrą ir luba giwenimą Į pa- 
dariti? O Idbiaufey walandoy fmerties 
mufu | cziefu reykalingiaufiu | notftok 

20 nuo mufu mields Pone: bet pribuk mums | 
o lidek dušids mufu i i  lomos werkfma ir 
iiaiela finertieš per Anielus iventus 
Tarnus tawus pakaiuy iug dmžiną ži- 
vatą. Suteak ir tay ii  lofkos fawo | o 

25 Diewe Ižgdnitoiau mufu | idant anoid 
dienoid ateyma tdwo dnt fodiima giwu 
ir miruliu po deiiney tdway pdftdtiti ii- 
girfti galėtume |* aną lubą tdvą balfą: 
Eykite pdila’winti Tewd mano pdfefkite 

80 Karalilte iums pagdtavotą nuo futve- 
rima fwieta. Sufimilk ant mufu pone fu- 
iimilk dnt mufu: Tciigi mielaiirdifte 
tawa Pone ant mufu: Kdypo nodieią td- 
wimp tureiome. Tawimp’ Pone nodieią 

86 favą guldziame | tegul ne buiime pagie- 
dinti amzinay. Ižgdnik žmones tdwo miels 
pone o J?!awink Tewayniftey taway ga- 
nik juos o aukitink ant amžių | Amen.

Malda ant Kalėdų.
60 n . Pone Iezau Chryste funau Diewa gi- 

woid Diewe Amžinas | Diewe ftiprds Tu 
nužengiay i i  dangaus aukitoia nuog Tę
va fawa i i  kurio užugimey pirm wifu 
dmžiu | gimimu neiikalbamu. Nofižia-

minęs gimey | per fprovą Dwdfiós iwentos 
i i  Pannos Mdrios vilad cziftos ir pditd- 
wintos. Tay wispadariey del mufu grieinu 
ir newertu Tarnu tavu: idant butumey 
mufu Ižgdnitoiu tikru | Bifkupu dmžinu | a 
Tdrpiniku vięnatiju J Ginėju tobulu: Tu 
Póne Iezau Chrifte per favą iventą už
gimimą mus fu Dievu Tėvu fudearinay: 
narfą io numaldey: i i  galibes Wealnia 
i i  grieku funkiu i i  amžina pdfkandinimà io 
ižganey ir ing dmžiną živatą perkielay: 
Ape ką tikri efme fązinefe mufn: iž ką 
tdvę gdrbiname kdypo Dievą favą | už 
ką dekdvoiàm kdypo Gi&rddeiuy favam 
ir Ižganitoiuy tikram. Nes tay vis pa- 15 
dariay ne del mufu pelną ney del mufu 
vertumą; kurio mufpi nera; bet ii  Lof
kos | ir meyles favos iwentos. Pr&iom 
tawe mield8 pone futeak mums tay | 
iddnt ftotumes NuodalnikayB Užgimimą ao 
tava viera ir givata mufu iddnt io vdiecz- 
nays būdami už ij dekavotumim | ir 
tau dmžinay tdrnautumim iwentibey ir 
pdbdžniftey živata. Nuvilk nuo mufu 
pone | feną Adomą | numdrink fanarius 28 
mufu: atgimdik mus žodžiu tdvu | pd- 
ivęfk kanus mufu: apvilk mus rubu ne- 
kaftibes | teyfibes iventibes ii  lofkos 
favo. Duok mums tay | žiamiaufiay td- 
ve meldžiame iddnt ii  nauia užugimę so 
papročiu fenu | ir dika fwieta iiiižadeią 
naniiftey živata vaykščiotume; ateyma 
tava dnt fuda | gataviftey Krikščionii- 
koy lauktume; o teyp wertays butume 
givata dmžiną pažadėtą i i  lofkos tdvo 86 
dptureti | kurią mums ingdminay Užgi
mimu fava kančia ir fmerčia fawa. Pd- 
giddrik tay del gdrbos | varda tava 
iwenc'iauiià kdyp Dievds tikrds ir gdr* 
bintingàs | kurs giweani ir karalaitij 40 
vienibey Dieviftes fu Tėvu ir Dvaiia 
iventa | Amen. (cip. 1—3).

Ape žodi D ievai
XXV. O Pone Iezau Chrifte ] dmžinds 

žodi Dievddmžinoid|gayfe garbos ir ¿bro- 45
s*
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ze affdbos io | kurs apfwieti kožną žmogų 
dtenti dnt fwieta. Tau garbą ir diafti Į 
ataduome | juog mus išrinktus Žmones 
fawo | ižgdnitingos tieios mokay Į tam- 

6 fius umus mufu fwiefibe žodzia tawo S. 
apžiebi ir Dwdfia tawo fwenta butinay 
atgimday ir pdfwenti | žadedams mumus 
prieg tarn | juog dwafia tawo | kuri 
mufp ira | ir žodis tawds kuri indeiay 

to ndfruofna mufu | notftos nuo nafru mu
fu | nei nuo nafru patdmku mufu: prd- 
fom židmay | iftefek mums tą fofkawą 
žiadenną tawą | o žodzia tawo fwenciau- 
fioia neimk nuo mufu: tefi mums if lof- 

16 kos tawo tamfibey to fwieta žiburiu | 
kiala ing amzind žiwatą Wad u | karioney 
prief Neprietelus tiefos | dntdbiejufalu 
dftru kdddwiju | negalei ir ligoy mufu 
wayftu | ir pddrutinirau | nuopuolij ir 

20 kožnoy klaidey | ramčiu | fielofe patie- 
chd | ir tobulu dtwefiu. Tremk falin 
fietoną iddnt feklos žodžia tawo f  wenta 
if firdie8 mufu neifimtu | ney ios mufpi Į 
per binguiias rupeftis ir fields fwieta 

26 trofkintu. Darik if mufu žiamę giarą ir 
wąyfingą dnt kurios pafetds žodis tawo 
wayfiu dtneftu fymtaropa dnt amžinos 
flowes ir garbes wdrda tawo f  wenciau- 
fioia. Pddrutink mus tiefoy pažintoy | 

so iddnt jos križiuy ir perfekioime neužfi- 
gintume ir nuo jos neiokiays * perka!- 
biays | kiarfijmays | ir fmarkumu Neprie- 
telu tawo atfibaydit nefiduotume. Saugok 
mus nuo pdmokflu nelabu j o firdies mufu 

86 kukalays klaydžiu | grieku | piktibiu | 
ir perwertniftes pafeti nelayfk. Sutedk 
žodžiuy tawam walną wietą ir wiki lay- 
mingądnt kožnos wietos. Duok mums tik
rus Mokitoius | kur e feklą aną nepa- 

40 gadinamą žodi Diewd giwoia | ir amži- 
nay patenkandia | fu garba tawa | ir fu 
naudd ižgdnitingd firdžiu mufu | ir wifu 
Žmonių tawu | wiernay | budriay | ir 
ftropiay harftitu | tikru mokffu J paba- 

46 žnu ir wiezliwu ziwatu žibintu j ir wi-

fiems papikiams namuofe tawo | ftropiay 
ir if mintingay užtekietu. Gink iuos gink 
ir mus if lofkos fawo | mields Pone 
nuog nerimftanciu ir piktu Žmonių 
kurie dard fąirius ir pdpiktinimus mok- 5 
fluy tawo priefinaudiu8 | o ape dayktus 
žiamifkus rupindamieil | per fwelną 
kalbą ir pramanitą wilti | prekauia pra- 
ftokays | ir ifwddzioid giards firdisju. 
Duok iddnt wierni Tdrnay tawo | rodds 10 
piktas | ir wifoki aukftumą | rdzuma 
Zmogifkd | kurs iffikiald prief pažinti 
Diewd | galibe žodžia tawd filingay griau
tu ir ifwerftu | ir wifokią puykią durną 
pofwentą pdDufniftę tawą newdlitu f ir 15 
laymiay pdmuftu | Amen. Eik weikiay 
Pone Iezau J ifklaufik mus | Karaiau ir 
Diewe mufu ant dmziu pafldwintas į 
Amen. (cTp. 27—29).

Gziesu Twanka. 20

XXXIX. O Wiffogdlis | teyfus ir mie- 
laf irdingas Diewe j tu pats waldžioy fawo 
turi fkarbus dangaus | žiames | kurius 
dalij kayp nori: Wis tau ant dangaus ir 
ant žiames tarnauia. Perlayday niekaday 26 
dut žmonių tawo twdnką | rudis | kir
mėtas | faufas ir grinds waffaras ne del 
kita ko ] tiktay del grieku tulu. Teyfey 
dabdr ir mus lofkos tdwo newdiecznus 
tokiągi korone koroij. Uzweriay ddngu o so 
ftoiofi kayp wdriad | iddnt lietaus ir raf- 
fos ne ižduotu: Uzweriay žiame o ftojos 
kdyp giaiazis | idant ne ižduotu way- 
fiaus laukiama. Didi twanka j faules kar- 
fti | ir kitds o wienok teyfeas korones 35 
tdwo dnt fawes jaucidme. O Pone kurs 
žinay neteyfibes mufu j del warda tawo 
fufimilk dnt mufu. Didi ira praftoijmay 
mufu | Tau nufidcjom | ii* poakim tawes 
grieka dafilaydom: Tu wienok | žiamay 40 
tawe prafom pafigaylek mufu pdwdrgu- 
fia futwerima tawo del grieku mufu: O 
Diewe ižganima mufu nodiąja mufu ižga-
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nitojau muTu Į bok mams maloningas. 
Atwerk langas dangaus | nulayfk if de- 
befu lietu gieydžidmą | palayftik ir at- 
wilgik iždžiuwuGą ir fukietejufią žiamę.

5 Palinkfmink mus raiia if dangaus 1dtwe- 
imk orą didžiu karfėiu ifdžiowintą | at- 
gaywink žolą | ijawns lauka fuwitu- 
fius I duok jems atfigauti | breąfti per 
atwilgimą reykalinga lietaus. Tu patfay 

10 tat pad&riti gali Diewe mufu: Pagifotink 
mus gidru namu tawu: Suteak mums gid- 
ras gadinęs | kuriofe dowaads tdwo war- 
totumim I patogiay j wiernay | kdyp pri
guli I ne dnt puykies aba prdfmata bijau- 

16 raus akife tdwo | bat dot garbos tdwo | 
dnt fawo reykald | ir naudos drtimojd 
mufu. Atwilgik prietam ir ifmankftink 
širdie mufu j ižganitinga raffa žodžia ta- 
woja ir lietumi brangiauGu DwaTios tawo 

20 Szwentos I iddnt dowanomis tawo nutey- 
kti būdami tawe garbintumim | ir tau 
wiernay dnt dmziu tarnautu mim. Ifkiau- 
fikig mustoiareykmeneia mufu | о Die
we Tewe mufu danguijs per Sunu tawą | 

26 re. rc. Amen. (стр. 46—47).

Malda Wakarinea.

LIX. Wifogalis Diewe Tewe mufu dan- 
guis I dekawojdme per Iezufa Chriftufa 
Pond mufu iuog mus per fią dieną nuog 

so wifo pikta dubios ir kuna meylingay tey- 
kieyfi apian goti. Prieg tam žiamiaufey 
tdwe prabom Į idant mums teyktumeys at- 
layfti wifus griekus mufu | kuriays tawe 
pdžiaydeme o paaukime mufu negidray 

36 dpGeiome: o teykis mus priimti po fpdr- 
nays priewayzdos tdwo ant fios ndkties 
ateynančios. Nes męs dufids ir kunus 
mufu I ir wis ką tiktay if lofkos tawo 
turime ing tdwo rankds dtaduodame. 

40 Anielas tawo fwentas teii prieg mufu | 
idant dufiu mufu Neprietelus betonas 
neiokios valdžios Ant mufu neturėtu: 
Teykis tay padariti del iezufa ChriAufa

funaue tawa kurio vardu tawe mel- 
džidm | kayp mus išmokit teykies. Tewe 
mufu rc. (стр. 71).

№ 15. Изъ Духовныхъ Пѣсенъ Клейна 
1666 г. 6

Naujos labày priwalingos ir DûPioms naudingos 
Maldû Knygélés, Pônni Dievui ant Garbės, Žmo
nėms ant Nobažnystės, ir DûPioms ant Amžino JPga- 
nimo sutaifytos ir wiernems KrikPesionims, ypaeaay ' 
nobazniems Namu Tėvams Pií>j’ múfú Prúfu Lietu- 10 
vbj’ faraPytos nflg M. Daniel K lo i n. Lieta v. Kle- 
b6no Tilžėj. Königsberg, 1869 Hartung.

Pagérintoa Giefmju-knygos, kuriofè brangiiulios 
fénos in natyos Giefmės furaPytos Dievui ant Gar
bės ir Prûfû Karaliftige éfantiera tiems Lietùviniu- 16 
kams ant D&Piû IPgAnimo podraùç ta Maldû-Kny- 
gomis, kariolb ne tiktày fénos, bet ir naujos Màldos 
ràndamos yrà. IP n afijo pérveisdetos per P. Kur- 
Patį, Lietnvininkû Kunįgą. K ara liau cz iu jç . Kö
nigsberg. 1872. 20

Groszer Prophète! mein. (J6 476).

Ant Bàlfo: Iëzau, kowôti padėk mán.
Didelis Prár&ke, m&no Szirdéle trók- 

fta, kàd, Iëzau, mokįtumbei ję. Tàwojo 
Mókflo dlkft mdno Duféle, tám Tëws [ 26 
Swietą ir Gùnte tawę, mus pamoksti, 
Ždlti fumįti péklif ką, Jėzau, múf Tárpi- 
ninke!

2. Wyfkupe dmžinas, wif’af dumóju, 
wéy! ant tawęs tikt, mylėdam’s tawę: af so 
tawę Szirdijé D&wo nefíóju, Jėzau, fáw 
tikray pafvėntįk tu ję. Mdo’s Užtarėja 
màn’s Geradėja, Tėvo po Défine mèlfk 
už manę.

3. Szlównas Karáliau! Kaip gdrbįfim 86 
tėvo Wdrdą més, táwo Pad&nai vierni? 
Brángiu Kraujù vadawài tu mùs fáwo: 
táwo dabàr jaù més ëtam’ macni. Jėzau
f lowngiduGas, Pôn’ garbingiduGas, tu ak 
apgink mùs, múf Pdn’s tu eG. 40

4. Taygi giedófu, kaip tikt įmanyfu, 
af Krikfczionis jùk tylėt ne galiù. Kri- 
ftau tawę af Kardlium’ vadįfu, kôl tikt 
ant Svieto czión gyvas efù; táw dūk 
Itikcziau, dūk kad užmigeziau, mireziau, 46 
giedódam’s Gerûjû Smercziù. (508).
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Š ita  trumpėfnė Maldū ant naujo 
Mėto pagili Ewangėlią.

Mės i-P tūwo Malėnės, tu Diewė mie- 
lafis, naują Mėtą fulūukę, wertūy turim 

6 atfižwėlgt į fėną Mėtą, ir atdūlinti, kaip 
didėy ir kaip tūnkiey mės prieP tawę 
ėfme fufigriėPiję. Mės tūwo Pritikimus, 
kuri ils tu miuU8 dawėi, wifaip ne pilelėm, 
liet tulerėpu Budū pėržengėm. Mės nea- 

10 pipj&uftiti būwom ant fūwo Szirdiės, ant 
Liežūwjo, ant Aufiū ir ant wifo Kūno 
bey Pa (ielgimo. Mūfū Szirdis būwo at- 
krypuB nū tawęs; nės tawę ne mylėjo, 
nėygi tawęs prifibijėjo, nėygi tawęs iffi- 

16 ilgo, kaip mūms prifakyta yrū. Mūfū 
Burnū ir Liežūwis tawę nė melde, ne 
prūPe, tawą ne gūrbino, nėygi tūwo 
Pwenczi&ufią Wūrdą li&upiiuo, bet tą 
noprėfnay minėjo, kėikdama ir fūwo Ar- 

20 timą priguldama. Mūfū Autis būwo ui- 
kūrtulios, nėfū tūwo Pwencziūufio Žėdziė 
niekadės wiernūy ne klaūfe bet tikt P&- 
fakū. Niekū Kalbūs arbū Szutkas KrikP- 
czionims neprideranezias; tas rėds klaūfe, 

26 tėkias mielūy priėmė. Mūfū Kūnas ir wi- 
fas mufū Pafielgimas Griekūms būwo 
padūtas, nės ne tarnūwom Teifybei bet 
Neteifybei, ir nū wienės Piktenybės ant 
kitės pafilėifdami, fūw tikt wienus Grie- 

so kūs fawo Griekūis užfitrūukėm. Mės tai- 
pjaū fūwo Artimą ne mylėjom, alė jį ga- 
nū fpaudėm, ganū warginom, ir kaip tikt 
įmūnėm, jūm IPkddės padūrėm; irgi Pi- 
tūis fūwo Griekūis bey kitais Nufidėji- 

86 mais fūw berods wertūy užPlužijom, kad 
ne tiktūy mūs būtumbei galėjęs wifokiėis 
Wąrgūis ir Bėdomis korawėti ir lyg api- 
pjūuftiti, bet ir fūwo didziū Pūpikiu lyg 
kirwjū mūs wifūs, kaip newaifingus Me- 

40 džiūs feney ir wifiPkūy iPkirfti ir iPgūi- 
Pinti. O tacziaū tu mūs iP fūwo didzids 
Malėnės paezėdijei, ir mūms bėdniėms 
malonūs pafirėdei, kiek Kūrtū tikt Ta- 
węiį)’ prifiwertėm ir fu tikrūy tikinezia 

46 Szirdze Griekū Atleidimą prūPėme. Tu.

ant mūfū fufimilūi, ir mūms dėl fáwo 
Kraūjo, kur( tu fáwo Apipjáuftime pra
lieti pradėjęs buwūi, malonūs paftėjei.
Tu mūs newertinguB iPlaikėi iki Piám pa- 
cziám Czėfui, ir dawėi mums P| naują 6 
Mėtą fweikiems fuláukti. Ak Pone Die- 
wė! mės táw iP Szirdiės dekawojam už 
tėkią táwo didę Malūną, kūrę tu mūms 
iPrėdęs efi, ir práPom tawę pakūrney, 
būk mūms toliaūs ir ant Bito naūjo Meto įo 
malonūs; atfimink fáwo Kraūjo pralie
tojo, ir tūmi iPgefyk mūfū Griekūs! Atfi
mink ak Jėzau to fawo (Iėzaus) Wardo, 
kuriúm prūminta8 efi Pitante fáwo Api
pjáuftime, būk ir mūfū Jėzus mūfū IPga- 15 
nytojis ir Gėlbetojis. IPganyk mūs fáwo 
Žodžiu, nės tūs yra Diewo Macis ant 
IPgánimo tiems wifiems kurie jám įtik. 
Gėlbėk ir apfaugėk mūfū mielą ir ma
loningą Wyriaufybę nū wifū Neprieteliū, 20 
kurie Žmėnes ir Žemės terója ir pūftija 
arbū pūftiti ir terėti dabūr dūmėj a. Dūk 
jei naūją Sweikūtą, Stiprybę ir laimingą 
Pergalėjimą, ir futęk mūms Pakajų mufū 
Czėfū. Ak Diewė! juk niėr ney wieno 26 
kito, kurs uz mūs karáutu, tikt tu wie- 
nas, mūfū Tėwe. Gėlbėk mūs ir kiekwie- 
ną krikPcziėniPką Ūkininką, paPók wi
fiems würgítantiems ir dūk jiems jū die- 
niPką Dūną, ir ko be tės jie priwálo ant so 
fáwo DūPiės ir Kūno. Aprūpink wifūs 
aplėiftas NaPlės ir Siratūs, palinkfmink 
wifur keliáujanczius, ir palydėk jūs fu 
fawo Pwentüis Angeláis; gėlbėk ir iPgėl- 
bėk wifás nePcziūs Mėteres iP jū funkiės ss 
NaPtės, gėlbėk Kožną mūfū iP wifokiós. 
Bedės. Irgi galiūufey 
Gėlbėk mūs nū wifo Pikto,
Nės Czėfas piktas paftójo,
Gėlbėk nū Smėrtiės ámiinés, 40
Linkfmink, kūd mirfime, DuPiūs,
Dūk mūms bėdniėms linkfmą Gėlą,
Jmk tu DuPiūs Rūnkon fáwo, Amen.
Tūwo W árdan táriam, ak Iėzau! Amen, 

Amen. (cTp. 645). 46
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Maldà, Czéfè didžio Szàlczio, Pa- 
wâfarij’ir Sêjime, bey kitû Nepa- 

gàdû.
Ponè Diewè, Ponè Diewè, tu Szwen- 

6 tàfis Jzraêlije! tu malonūs, mielaPirdin- 
gas, lèngwas bey didės Malônês efi, ir 
bêdnûjû Zmoniû pafigaili. Més bëdni 
Amènes fkùndziamês taw Tu AParomis ir 
Szirdids Dufâujimais, kad wifi més prieP 

io taurę fufigriePiję, ir tawo Pwentûfius Pri- 
fâkimus tulerūpu Budù pėržengę ir pra- 
ftūję éfme. Daùg yrâ mûfû NuTidëjimû, 
ir mûfû Nepaklufnùmas taip didis yr&, 
jôg ir tawçfpi Dangùn’ iPkąko ir tâwo 

16 tėifųjį Pdpykį ant mûfû pakele. Nës jail 
régime ir jaùcziame kėžnas fâwo Bedą, 
kôkius tu mums Orus atliùnti, kokį Sz&ltį. 
(kôkius Szlapumùs ir Dârganas) kékius 
didžius Perkūnus ir Žaibus, ir jū bailius 

20 Széwimus, (kékias Wietras, Wejus ir 
Sztùrmus didžius) ant mûfû įpykęs pér- 
leidi, grùmzdams tais Swietą iPwârginti, 
Zémês Waifiùs pûftiti, ir mùs pacziùs 
arbà ir mûfû Galwijùs iPgaiPinti, jéy ne 

26 Czëfù tawçfp’ prifiwèrfime. Ak Ponè 
Diewè! mûfû DuPià iffigàndo, ir mufù 
Szirdis labày dréba iP tâwo Pâpykio: més 
labày nufitūžijam, regėdami ir kentė
dami tokį Paltą Orą, (Plūpją, iPgą- 

80 ftingą) kaczèygi tūnai nieką ne iPtaify- 
dami. Ak Diewè wifôs MielaPirdingyftės, 
més iP Szirdiės gàilimëf tawę dmžinąjį 
maloningąjį Diewą taip’ labày įpykinę, 
ir prâPom tawę pakàrney: atfimink fâwo 

86 MielaPirdingyftės; įžwėlg mūs malonin- 
gay, ir ne daryk mùms pagal mûfû Grie- 
kùs neygi atadfik mums pagàl mûfû Nu- 
fidëjimus. Sufimilkif ant mûfû wéikey! 
gefyk mûfû Nulidejimus, ir mèfk wifû- 

40 mûfû Griekùs i Jûriû Gilybę, k&d tû nie- 
kadây ne atfimintumbei. Atimk nng mû
fû tą Pdltą Orą, ir dūk mùms iP Dan
gaus gėrą Szilumą; (apftabdyk tâs Dâr
ganas ir Szlapumùs, tas Wietras ir di- 

46 dziùs Šturmus, tùs Perkūnus ir Žaibūs

iPgąftingus), ir dfik gėrą, gràzó ir tyką 
Orą; palinkfmink mūs mùfù IPgąftije, 
paPók mùms mùfù Wargè; gélbèk ir 
iPgélbek mùs iP mūfū Bedės; pafigailèk 
Pawàrguliù, ir jaunùju mažū Waikù 6 
Szaùkfmo ir Dejàwimo, ir ne dūk jiems 
draùg deley rofifù Griekù kentėti. Tu 
mùfù wifù Tewas efi, tàygi ne praftók 
mùs fàwo Waikùs! Uzftók, aprūpink, 
Pèlpk ir apdègk mùs fàwo tèwiPka Mie- io 
laPirdingyftè, ir ne apléifk mùs mùfù 
Wargè ir Bėdoje! Ak, Ponè Diewè, gèl- 
bėk mùs deley fàwo Sunaùs, mùfù mie
lojo IBgélbetojo lèzaiiB Kriftaus. Liàukif 
nūg fàwo tèi fio Pàpykio ir palinkfmink 16 
mùs fàwo Malūne, fàwo diewiPka Lofkà 
ir wifagàlinczia Pagàlba; už tai més fu 
fawàifei8 tàw iP wifós fzirdiès dèkawo- 
dami tawę liàupf|fìme, ir tàwo aukPczi- 
aufiąjį Wdrdą pafakyfim’ wifùr ir wifa- 20 
dòs. Amen, iPklaufyk mùs, Ponè Diewè! 
iPklaufyk mùs. Amen, Amen. (crp. 719).

№ 16. Trumpas M o k s l o  Krikscio- 
niszko S u r i n k i m a s ,  Nuog Roberto 
B e l l à r m i n o  Kàrdynolo pàràsitas 26 

1677.

Ape Griekus.
M. Kàyp fkiriafi griekày?
K. Dwieiokiey. Wienas irà griekas pir

mas imtinis. Vntras nuog paties žmogaus so 
padaritas | ir tafay dweiokias ira. Wie
nas didis dužiu numarinus. Vntras àt- 
leyftinis wadinamas | iog pigay àtlày- 
džiasi del mdžibes fàwo.

M. Kuris ira griekas pirmagimtinis? 85
K. Tasay fu kuriu wifsi gimàme | ir 

kuri ingiome kayp tewikPtisti nuog pir
mo Tewo mufu Adorno.

M. Tas griekas kayp eiti àttàyftas?
K. Per Sàkramentu krikPto Pwinto ir 40 

todrin kas numirPtà nekrikPtitas eit ing 
pažiemes tumfion kalinen | ir niekàdu 
Diewo karaliften àtàit ne gàfes.
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M. Kuris ira grieká8 numarinus?
K. Tafay kurio dafilaydžišme priP 

Diewo meyíy | aba priP meyíy ártimo | 
ir wadináfi numarinus: nes dušiey átimá 

& Diewo müiftu | kuria ána giwa eiti dwa- 
ñPkay.

M. Táfay griekas káyp átíáydziafi?
K. Atíáydziafi ába per Sakramentu 

krikPto tam žmoguy | kuris vžaugis iau 
to krykPtiafti ába per Sákramentu Spawie- 

dies. A kás numirgta Tu grieku didžiu | 
tuoy dušiu márinunciu | tafay pekion 
vmžinon eyt.

M. Kuris ira griekás mažas ábá átláy- 
15 dingás?

K. Tafay koris norint ne eft priP- 
meyly | ir ne átima dusiey Diewo mi- 
listos | ney per ii žmogns nupulno pek
ion: tačiau Diewuy ne mekfta | nes ne 

ao itinka io noruy ir ázuPaliná meyíy Die
wo | ir todrin reykia ádunt butu iPnay- 
kintas | ábá Ynt to fwieto | ába cišdiuy 
vnt kito.

M. Kiek ira piktibiu pirmutiniu | ir 
26 káyp werfmiu wifokiu grieku?

K. Septinios. A kiekwiena turi wienu 
fáw priešingu gieribi. Szyrdies áukPti- 
be | kuriey priePynaii | nufižšminimas. 
TroPkáwimas lobio: priePynafi iam | 

so duofnibe. Nedistibe | priP iu ira Gistibe. 
Ruftibe | priePyuga iey irá Kuntribe. 
Apsiriimas Į priP iu ira Miernibe. Páwi- 
deimas j priP iu ira Meyle broliška. 
Tingieimas Į priP ii ira Rūpestis ir ne- 

85 trūkimas Diewo tárnawima.
M. Kiek ira grieku priP Dwasiu 

Pwintu?
K. SzePy. Bewilimas ápe dusios ižgš- 

nimu. Prabaygay wilimas be nuopelnu 
40 dusios ižganimo. PriePtarimas pažyntos 

tiefos. Vzwideimas milistos Diewo árti- 
muy duotos. Vžkietinima8 Pyrdies pik
ti befa. Begáyle vž nufideimus ig fmerti.

M. Kiek ira nufydeimu kurie kierPto 
45 Paukiá nuog Diewo?

K. Kieturi. Ažumušimas žmogaus ti- 
diomis. nufydeimas kūno priP prigimimu. 
Apsunkimas pawargufiu ir vbšgu. Ažu- 
tureimas šlgos | šba nutraukimas ios 
darbinikams. 6

Psalm 102.
Na gtos. WPytk& žiemla.

Dūšia mano gdrbink Diewu,
Susimileimo Tew u.
Tegul wiffos šilos m&no, io
Gšrbina ii kaip primano.

Garbink o dūšia WiePpati,
O atmindama ii pati;
Ne vžmirPk ku tau giaro 
Wiffu dienu anas ddro. is

Anas fšwo ižg gieribes,
Atlaydžia tau neteyfibes.
Anas gidžia ligas taw o,
Ir šilpnibes runku fawo.

O iog piktay neprazuway, 20
Po io fparnays fweyka buwdy.
Anas redo gšlwu tdwo 
Wdyuiku gieribiu fawo.

Platus Pyrdies pagieydimus
Ir ne fotus ios troPkimus 25
Gi&ru fawo pafotinš,
los feniftu štnauina.

Tas tay WiePpats kuris dšro 
Kas tikray iir sweti giaro:
O ku šbida wargina. »
Anas teyfus fudžia ginš.

Kšypo Tewas fšwo wdyko 
Miayly giwu Pyrdy Išyko 
Teypo tu mil Diewas, kuris 
Baymes Diewo stiprey turis. a

ligi wifi garbinkite 
Gieribes io Plowinkite.
Iuiis Aniolay, kuriey žodi 
Io darote ne nubudi.

Dusia mano garbink Diewu. 19
Sufimileimo Tewu.
Tegul Olos wiffos m&no 
Garbina ii kaip prymano.
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Stabat M ater dolorosa, etc. 
Po križium Motina £winta 
Stoweio vžrudinta 

Kád ūmus ios károio.
6 Kurios funkiey nuludufiu 

Pripildė fopuley dūšia,
Kád po križium ráudoio.

O káip fkaudžiey nuwarginta 
Buwo Ponna pagarbinta, 

io Motina Diewo mulu.
Tirpo wiffa regiedamá 
Szyrdžiu wisa kintedamá 

Su funumi Iezufu.
Kas iey raudot ne pádetu 

16 Kád su Sunum iuū regietu 
Nuwargintu teyp funkiey. 

Weyždedamas vnt Motinos 
A&dru didžiu fotinos 

Kas ne dufautu funkiey.
20 Yž nūodemes fawo žmonių 

Regieio Sunaus koroniu,
Kád nuogas pfáktás buwo. 

Regieio kada kifdamás 
Báyfiey vnt križiaus mirdamas 

25 Diewu fáwo nubuwo.
Marya pilna milistos,
Nudalik tawo gailiftos,

Kuriu tuomet tureiey.
Tegul diaga ftyrdis mano 

so Miíedama Sunu tawo,
Kurio fmerti regieiey.

Rundus pinkis funaus tawo.
Kureys swietu átwadawo,

Szyrdij mufu iždarik.
85 Kuncias kurias funus táwo 

Yž mus kint, tarnus fawo,
Terpu mufu padalik.

'Werkfmo tokio tau padėti 
Su Sunum tawo kinteti 

40 TroPkuóiá Pyrdis mano.
Prieg tau po križum ftoweti, 
Draugi su tawim kinteti,

Gieidžia kaypo prymano.
O czyšdiaufia wifuü merguū.

45 Kist funkibes tawo warguü.

Duok idant gafėtumiau,
Idant vnt križians kintufio 
Vnt funaus tawo mirufio 

Wifadu atmintumiau.
Kdd vnt fudo paftdtitds 6
Sunki&y busiu Apraišytas 

Tegul stoidos Apgintas.
Iezus kuris krauiu fawo 
Mus nuog pikto &twdddwo,

Tegul niekad ne dpldidžia. įo
O kdd dtais gdfas wifu,
Tegul emis dusia mufu

Garbon sawo pryfaydžia, Amen.

Adoro te  devote latens D eitas.

Garba tau Diewie kuris dingies tudfa 16 
Dudnos ir wino dėl musu žynkludfa.

Tau širdis wifa padoft Diewe mano 
Nor Sakramento tdwo neižmano.

Čia akis mufu, dia paragawimas,
Čia wilias runkū dasiliteimas: 20

Kiauiimas aufiu tikray tay numano 
Kaip cionay ei! tu wie0patie mano.

Tikiu ku Diewo Sūnūs mums kalbeio 
Tikras io žodis priwilt negaieio.

Vnt križiaus tiktay dingiesi Deywifte, 25 
Dingies bet dia draugi ir zmogilte.

Abcid wienog tay ižpažindamas,
Meldžiu ko mefde fatras numirdamas.

Tu Diewas mano, tu wie3patis didif,
Tay ižpažistu rundu neižwidis. so

Dudk mumus Iezau karšdiaus tau tikieti 
Dudk tawim wilties ir tawi mifeti.

O Atminimay mirimo wie£p&ties
Kūne ir ki’auias tikras Iezaus paties!

Tu dudna giwa, tawim pafotinti 35
Tegul nudg pikto džiaugiamės apginti. 

Tegul dungudfa vmžinay reegime 
Ku tudfa būti žynkludfa tikime.

Dudk o wie0patie tay mums apturėti 
Ku didžiey wifi trokštame regieti. 40 

Ane fte lla  m atutina.
Sweika antros žwaižde £wiefi 

Tu linzmibe šwieto efi
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Maria Ponna Uwindiaufia,
Motina Iezaus mielaufia,

Tawifp wifi dufauiame,
Kurie vnt šwieto warkMme: 

s Gink mus nuėg piktos pagundos,
Ir nu6g vmžinos pafknndos.

O nuog Diewo numiieta 
Tn mus wefk kur ira wieta 
Kur ira wieta flwintuiu, 

io Linxmibin pilna tikruiu.
O kaltui u gieibetoia,

Diewo mufn gimditoia,
Waiundoy mufu mirimo 
Prybūk mums vnt padeimo. 

is Garba Traycey pėgarbintey
Tewuy, Sunuy, Dwafiey Pwiutey,
Iezni ižg Ponnos gimuOam,
Vž mns vnt Kriziau8 mirufiam.

M aria M ater gratiae .
so Maria ponna vmžina,

Mieiafiyrdiftes Motina;
Tu mus gink nuėg wifo pikto,
Mėtų galo mumus likto.

Ponniale tdwo ciftofa,
25 Neitoms Diewn iPciofa,

Duėk per tawo prytarimu 
Turėt grieku atfaydimu.

Su Tewu, fu Dwafiu £wintu,
Su Sunumi pagėrbintu, 

so Prybūk mums unt padeimo 
Waiundoy mufu mirimo.

Garba tau būk Iezau Chrifte 
Kuri Maria pawilte;
Su Tewu, fu Dwafiu Pwintu,

85 Vnta vmžiu paumžintu, Amen.

Ižpažin im as tik ieim o.
Tikiu ing Diewu, kuris gieriemus 

Dungn futwere; o peklu piktięmus. 
Ing Diewu Tewu, Sunu, Dwafiu 

40 Pwintu,
Ing wienu Diewu Traycey pšgdrbintu.

Tikiu ing Iezu, tikiu Diewo Sunu,
Kuris ižg ponnos tikru iėme kunu:

Idant numiris swietu izwaduotu 
Tikriemus fawo, patfai fawi dûotn. 

Inžingie dungun, wienok tam intiko, 
log Sakramenti pàts fawi paliko:

Hoftioy wifas; wifas knpki wino: б
Tu ftalu fâwo tikriemus dabino.

Wifi izg kapuû kialfimes vnt fūdo,
Sūdis mus Iezue palik tikro budo.

Dūos garbu didi vž giera gieriemus,
Yž pikta pekiu prisudis piktięmus. ю 

Wifa tay tikiu ku Bâzniciâ Rymo 
Tyik palig tawo Iezau palikimo.

Tikiu, ir wifu fyrdziu ižpažyftu 
los kiaufis mokffo, žynau, iog nekliftu: 

Wilûos, vnt Diewo atminis gieribes is  
Abturet dungaus žadėtas linxmibes:

Per kundiu Iezaus fu io padeimu 
Ižpildis Diewo Pwintu pryfakimu.

Tawi unt wifu gieribiu giereini 
Tawi unt wifu gražibu gražiefni ao

Mil dufla mano, o iog tan praftoia,
Vž griekus fawo nûoPyrdziey rau

dota. -
Atfayfk iey kâîtes, dûok tâwo maloni, 
Tegul fio swieto pagarbia kieloni 25

Linxmibes wietoy terp pulku Twin-
tuiu

Garbina taws vnt vmžiu tikruiu,
Amen.

17—18. Юридическіе памятники прус- so 
ской Литвы. 1578—1724.

Ns 17. Ifch malanes D iew a| mes Iur- 
g is F riderichas | Margrabas Branden
burge I Prufofn I Stetine | Pomeraniai | 
Gafiubofu ir Wendofu | teipaieg |{ Schle- 85 
fiai Segersdorfe ir etc. Uertcikis | Bur- 
grabas Norimberge ir Wiefchpats Rû- 
goie. (j log kafznas krikfchczionis Į wif- 
fafa fawa fprawafa ta pirmiaus tor aut 
Diewa dabotifi | ir nu to paties pradzie 40 
dariti I ieng || gąletu nog ija | ijo dau- 
giaus per fegnoghimu apturėti: Tada 
ir mes dabar prafideiofoijoi paspalitoi



97 tOPHAOTECKlE DAHHTHHKH npyOCKOft JHTBM. 98

malu Vifitatiai | ir || teipaieg paginetaie 
Vifitatiai valfchcziaus Ragainės ir Til
žės | tapirmiaas rupinaghiames ape 
SluPba Diewa | ape || paskirta ant ta 

& BaPnicziu | ir ape kitus tam reikinczius 
daiktus. Kiaulėm todelei | kaipa BaP- 
niczias vifsur ira uPuveif-1| dėtas | bau 
ne prifsiwalitu ir ftakatu kakiu daiktu 
ant ifchlaikyma. Poklaufe potam radom 

10 Pirmiaus iog parafianai | || Ragaine | 
Wiefchvilo | LaTdinufu | Pilkalnusu j 
Schirwinto | Kraupifchkie | ir Wilki- 
fchkiufa | ir Kitofa wietofa to valfch- || 
cziaus | tarp kuru ira SchultiPus | Pa

ts kamores | ir Raitmanai | kurie ne rodi 
BaPniczian eit | retai Szadzia Dievą 
klau-1| fis | ir Schwentus Sacramentus 
ne tiktai retai prighim | bet dabar ant 
ta atPagerei alba(s) biaurei blusnidami 

20 kalba. Kaktai mes | iag per tiek || metu 
Diewa Szadis ghiemus cziftai ira raka
mas | bet tapirmiaus nog tu kurie Vre- 
dofu fied | ir pafpalitiems Pmaniems tu
rėtu gieru pawaif- || du būti | ne iu 

26 maPu nnfnitebeghima bet fu didžiu ne 
paflimeghimu girdeiam. O iog takfai ne 
lemtas giwenimas alba ne pabaPnas | 
Diewa || dangui inartin | ir ant baifaus 
karaghima ir kafnijma atveda | teipaieg 

80 kaPnam ischganims dufchas ant ta uP- 
gul. Tada mes narim kiekwieoa || a ski
nti tus | kurie Vredula ira | malaningai 
graudenti | ir tikrai prifakiti | idant pa
tam kiekvienas tankiei BaPniczion ei- 

86 tu | Szadzia Diewa || radas klaufitu | ir 
dufchas penukfchla | fchwentaghi Sacra- 
menta | tikroghi kana ir kraughi vie- 
fchpaties mufu Iefaus Chriltaus | ant at
leidi- || ma grieku ir aptureghima am- 

40 Pina Piwata | tikrame gailefeie ir pakar- 
nifteie | daPnai ir vertingai prighimtu. 
Ir teipa vienas antram | pagal || Dievą 
prilakima gieru krikfchczanifchku pa- 
vaifdu butu | bei fava artimamuiem ne 

46 tokia paffipiktinima ne dotu. Idant teipa

Dievą narfa Į) ir karanes ant faves ne 
krautu | ifchganima ne patratitu | ir ija 
Dievifchka macis ant karanes ne butu 
pabudinta. Kadangi papeikimu įja || mie
ląją ifchganitingaia Padzia | bei Schven- s 
tu Sacramentu | teip ne dėkingi paflirada 
tada to paczu Padi galėtu ifch fchu kampu 
atimti. || Idant tatai ne nuilidotu | tur pa
nas Dievas fu tikru dufaughimu fchirdes 
butu melftas. || Mes priegtam ifchtirem įo 
iog daug Kurfchu ir Lietuvniku mufu 
fcha valfchcziaus Ragainės ir TilPes | 
didi Deiviu alba itabu garbina- || ghima 
dara alba laika | atla(n)kidami Gaius, af- 
fieravadami bernelius vafchka | alba is 
fanarius kakius ifch vafchka padari- 
tus | ir paveikflius || bandikfchczia ka- 
kia daranczius | ir kitus Palineghimus 
alba Pinavimus | bei burtavimus lai
kantis. O skinti girdeiam Ichventa diena 20 
Ne- f| dėlės krikfchczanifchku fchventu 
ne fchventinantis | bet diena Nedeles 
dirbantis | kaip ir kitas dienas | a tatai 
vis priefch priefakima Dievą da- || rau
tis. Ant ta dabar girdeiam tarp Lietu- 26 
viniku didzus griebus | tatai esti neczi- 
ftibes | biauribes | kiekfchiftes | perPen- 
ghimus venczavaniftes | || ir kitas pik- 
tenibes tam ligies | teipaieg didzei pla- 
tinauczes | dėl kuru panas viffa Peme so 
galėtu karati | kaip ir tiemus daiktams 
ligas pavifdzius || rafchte fchventame 
randame. Kurie daiktai mumus kaip 
krikfchczanifchkai Wiraufibei veifdeti ir 
kienteti ne prifieit Tadel mes narim 8& 
kiekvie- || nam uPfakiti | idant dau- 
giaus kiekviena nog meldimą balvanu 
alba | Itabu atftatu | Palineghimus alba 
Pinavimus atmeftu | fchventa nedele || 
ir kitas fchventes pilnai ir nabaPnai 40 
fchvenftu bei pildime fchluPbas Dievą | 
febas Pemes BaPniczias pa(fta)time ir Gor- 
pori Doctrinae fave || paklufnumis dari- 
tu | bey no tu pirm fakitu biauribiu 
atftatu | ir fave Pivate pafiilepfchitn. 46

4
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O iei tatai teipa ne nuCides Į alba ne 
ftatifi | tada mes || tikru mufu uPweis- 
deghimu priefch perPenktaius tu daik
tu | ne narim praleifti Į bet takius ki- 

5 tems ant pamakfla alba pawaifda kara- 
ti. || Priegtam teipaieg fafiPedawime | ir 
wenczawaniftes bilofu | ne tiktai wiffas 
indiwnas ir prieg krikfchtzaniu paiunk- 
tuGns papraczius ir || Ceremonias | laika 

įo bet prieg tam tikrai Wenczawaniftei iau 
fantz alba effant ne patagei ir ne wie- 
fchlibai girdim nuifidodant | ir atiiskirti 
tūla || gieidenti | per kaktai Schventa 
■Wencziawaniite | kaip ir Diewa feniau- 

15 fefis iftatimas daugiaus numarinama ne 
kaip pagarbinama ira. || Tadel narim 
matce mulu Herttz(i)kifchka Yreda takius 
paganifchkus | nepatagus ir ne wiefchli- 
bus daiktus uPfakiti ir uPdraufti ir tur 

sociali aus || fudereghimofu ir bilafu Wen- 
czawaniftes | Ceremonias ir paiunkimus 
pagal macis Diewa i (tatitns | ir pagal 
iftatiroa BaPniczias Prufu | lai-1| kiti. 
Teipaieg newiens 'Wencz(ia)waniste ne tur 

25 būti prileiftas J net turi pirm fawa wi- 
rifchku metu fulaukti. Wiffofu tofu daik- 
tofu tur kiekvienas || plebanas ant fawa 
klaufitaiu dabatifi | tus daiktus tikrai be 
glaudas uPweisdeti ir tatai ifchpilditi. || 

80 Priegtam randame mes teipaieg iog prieg 
nekuru kiemu ne wienas tikras wietas 
palaidaghimu ne laika | bet fawa numi- 
rufiu kunus || ing pufta lauka laidaie | 
takiu daiktu tarp krikfchczaniu ne tur 

85 būti: Ir narirne tame teipa paftatiti | bei 
prifakam | idant patam tikra fchwen- 
ta- || riu laikitu | ta pati apdaritu ir 
aptwertu | in kuri numirufius kunus | 
pagal Diewa Padzia ir krikfchczanifchka 

40 giera iftatima ir paiunkima | || gal lai
doti. || Begwel ifchtirem mes | iag Lie- 
tuwinikai ir kiti | ne kiek cziefa fawa 
paftatita BaPnicze laika | bet kartais ing 
Szemaiczius | BaPniczian || eit | ir tie- 

45 nai pagal PapiePifchka būda bei paiun

kima doft Oleu teptiil ir wcnczawatiii. 
Ifch to tada fekafi | iog tūlas dėl nau
dos | Tava kūdiki. || (Kaip tatai mamas 
ataius ing TilPe | ir Ragaine nuilda- 
we) ir pa du kartu doft krikfchtiti. 5 
Kuriai ne tikumas | ir kaip wiena karta 
prijmta | ir || ifchpaPinta tikra Praraku 
ir Apafchtalu makfla | ne palaika | mu- 
mus kaip ir kits ne viefchlibas giweni- 
mas didei ne patinka | neg ia kienczam | 10 
Tadel idant tai viffa butu ufdraufta | 
tada na || rim ir prifakam drūtai | idant 
ne wiena8 fwetimu BaPniczu ne uPeitu- 
fe | narint tai butu mufu į] angų fwetime 
walfchczui. Bet kiekwienas tafpi BaPni-15 
cziafpi | kuriafpi paskirtas ira | fa klau- 
fijmu Diewa Padzia | priėmimu Sacra- 
mentu | wen || czawaghimu | krikfchtij- 
mu ir kita krikfchczanifchku iftati- 
mu teffi laika. Priegtam idant newie- 20 
nas Plebanas tame daikti antram ne 
ifikifchtu | || net dideie prigadaie | Na
rim teipaieg | ieib ant be weikiaufia 
BaPniczas vifitawatas angų per Biskupa 
atlankitas butu: Tur tada padonieij || 35 

prifigatawit | idant kiekwienas fu mal- 
damis ir kitu pamakflu galėtu ifchfta- 
weti. Ir kada ta Yifitacia bus pradėta | 
tada Yifitawaiantemus | |) Scribele alba 
kamarnikas | alba kits kurfai tam tikras 30 
butu | bei Lietuwifchkai makasifch wie- 
fchlibu wiru tur būti priskirtas. || Tatai 
wis narim nog wiltu ir kiek wiena mufu 
walfchcziaus TilPes bei Ragainės pada- 
niu | ir nog vviffu kitu kur Lietuwi- 3$ 
fchkas Plebanias ira | ftiprai | drūtai ir 
ne nuffidetinai | laikama. Į| Ir ne abeia- 
ghem ant ta | iog kiekvienas tame kaip 
krikfchczonis | ta paklufnuma padaris | 
ir pakarnei laikitifi Pinas | ieng ghiiT&i 40 
bufenczia | || teip fvietifchka kaip am
žina karaghima galėtu ifchwenkti. Tatai 
nuffidoft viffagalinczam Diewui ant am- 
Pinas fchlowes ir garbes | Ir kaP- || nam 
ant ifchlaikima ia ifchganima. Ir nuff- 43
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doft tame mufu tikraie walia ir finia. 
Ant paminima ir paftiprinima tu daik
tu I fchitai fawa tikray || ranka ufra- 
fchem. Ir peczeti fawa pridedineiam. Do- 

5 tas Tilfeie 6. diena menesia Siekia. Metu 
Chriitaus 1578. |Į

№ 18. Литовская грамота 1724 г.
K arališka Gromata Jog Twėros (ab
ba Rikkei) Prufu žemėje ir Lietuwöje 

io ant kiemu ne tur nulaužytos bey fudė- 
gintos būti. d

K&met ikczöley tas | ifkadingas pa- 
prati- j mas wirf un gawo, jog padūnei ant 
laukö I dryfė, tas, taip aplink fawė kie- 

15 mus ir daržas padarytas | Twöras (Rik- 
kius) žiemės czėfe nulaužity bey nude
ginti, I if kė jie ne tiktai ifkadą gawo, 
bey priežaftĮ dawė, jog žvvė- || rei ypa- 
czey wilkai ikki ju buttümp bey twartümp 

20 be už- I draudimo bey pagal fawa wallę 
atteiti bey ne mažę ifkadą daryti gai
lėjo, bet ir girres dėl pritaifinimė tiek 
naujü I Tworu (Rikkiu) labay ifkirto- 
mos tampa, ne lakant apie | noprofną 

25 darbą kuriai nufsidawe pri pritaifinimė 
tiek j nauju rikkiū, o jog czėfas ger- 
riaus per kittus darbus kurrie | pri lau
kė gywėnimė atfirandasfi butu, gallejes 
perleiftas | būti. |

30 Karalifka Majestota Prufu žemėje 
Mufu Malouingiaufefis Wiefpatis bettaig 
tokią ne patėgummą to- | laus abbelnay 
ne nor perleifti; Tadd wiffiems Padu- | 
nims fu fzė Gromata tėktai firdingay 

35 uždraudama tam- | pa, fu fzu pagrum- 
zdimu, jog tas kuriai potam fawo Two | 
rą (Rikkį) ne gerame ftorie laikys | ab
ba žiemės czėfe be pawėlijimė tos wietės 
Urėdininko nulaužys bey fudegis, || ing 

40 Pillį ten dirbtu tikkray bus weftas. Ydant 
nūn kiek- J wiens už ifkadą fawę Įau
gėti, fu ne žinnia prieg tam už- j tarti

ne gailėtu, tadda Primintąjį Karalifka 
Majeftėta Į tėktai n&g kozelnycziu pa- 
fkaityti Maloningiaufey paliepė. | Berly
ne dewintoj dienoj Rugpjutės Mėnefės, 
Tukftan- I czame fekmame fimtame dwi- 5 
defimtame bey ketwirtame | Méte. Prit- 
fkus Willus. (Срв. Eine lit. Kabinets- 
order. Altpr. Msf. 1878. XV, 460).

№ 19. Жмудскій переродъ буллы
Урбана VIII 1689 г. ю

Quia hactenas nonnulli Parochi, et Concionato- 
res, pancta istius Balla popula lingua vernacula 
non debite denunciarunt, yel inpertinentes illi 
adiungentes cafus, vel sensum verborum, non 
iuxta exigentiam rei et iuris declarantes, Propte- 15 
rea profpicientcs, ne deinceps in huiufmodi impin
gant errores. Eandem Bullam fideliter lingua Sa- 
mogitica tranflatam et declaratam hic apponendam 
eite cenCuimus. Cuius tenor fequitur talis:

Gromata arba iftatima Urbono Afz- 20 
moio Popiežiaus: kaipo tur užfilaikit 
Krikščionis nekuriofà ypatinefa Tykicy- 
mo ir Krikscionifzko pagiwenimo, kuri 
teipo prafidaft.

Rupeftis ir budrus idutimas Rymo 25 
Byfkupo tas ird, idant pakaiui ir fąda- 
ribei wifos falys Krikšconiu giwentu, ir 
idant wieroi (be kurios ne wienas ne gali 
pdmegt Diewui) twirtai ftowetu, o wie
nas kito ne iokiu budu pagiwenime bę- so 
drame ne žieyftu, bet malonei ir teifibey 
kaipo fąnarei wieno kūno po wiena gal- 
wa Chriftufu Wiefpatim, ir io wie tą ant 
žiemis turinčiu Piemenim, eile po Szwen- 
tam Petrui Rymo Bifkupui yftoiusiam 36 
būdami, teipo to pafdulo pakaium džiauk- 
tufi, idant amžiną garbę apturėtu. Del 
to toy dienoy kuroi ir atminimas We- 
ciaros Wiefpdties, iž feno paprato, Po
piežiaus dwafifkos korones rodyt kala- 40 
wiią, tai efti prakieikima, prief tuos, 
kurie ne užlaiko, tu yftatimu, kurie 
wieros S(z)wętos, teifybes, ir malones 
Krikšdionif kos fergt.

Žinokit Krikščionis, iog koga Bažni- 46 
čia apfako vž koki nufidieyma, prakiai-
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kima ir kada toki prakiaikima ant kurio 
žmogaus uždeft, fu tu6 nedera kitiėmus 
žmonemus Krikščionifzkiemus giwenti, 
nei io pafweikint, nei Tu io kalbėti, nei 

5 ing io namus, eyti aba iy ing fawo namus 
priymti. nedera (tokiam ižkiaiktam iy 
Bažnicią iyžięgti: prie io nedera Mišių 
S(z)ventu laikit, ir io ne gali ne wienas 
kunigas fpaviedies negu prieg pačios 

io fmertes) klaufiti, ney Sacramento Sven- 
ciaufio duoti, ir iay tame prakiaikime nu
mirtu, nedera io ant vietos S(z)wentos tai- 
dbtie.

Dėlto kiek metu didime Ciatwergia, 
15 tuds prakiaikimus, in tuos yitatimus, 

Bažničia Swentoi Įkaito, idant kiekvie- 
nas dusia ir širdy fawo wartotu ir kra- 
titu, iog fu kokiu prakiaikimu Sakra
mento S(z)wento Kūno, ir Krauio Wie- 

20 izpaties nepryimtu.
Pirmas, peržięgimas aba kaltybe ira, 

vž kuri ing prakiaikima žmogus ypuofa 
Herezia, tatai esti kitokias iPmdnim&s 
ape pamokslus wieros S(z)wientos, neig 

25 iPmanimo bažničia vifurafanti. Prakia- 
kia tada Bažnicid šwentoi wifus Hereti- 
kus Lutėms, Zbaraunikus, Nurkus, ir 
kitus, kurių jus ne pažystate, kokiuo no
ris wardu fawe anis prdmine.

80 Teip tai iPmanikit krikščionis, iuog 
tas prakiaikimas puola ant tu, kurie ira 
kitose fzalife fa\vofe giwena mifzrai He- 
retykai fu mufu wieros žmonėmis, nes 
mufu karalistei, dėl pakaiaus negalime 

85 fkirties nubg iu, dėl to dera iumus toy 
karalystei mufu fu Luterais ir Zbarau- 
nikais kalbėt, prakaut, fu ieys valgyt, 
iu namuofe būt, ir iu6s fawo namuofna 
pryimt. Bet nedera iu mokslo klaufit, 

40 iemus tikiet, iemus priefz Bažnicią Šven
ta padėt, vž iuos priefz vieną mufu vz- 
ftot, iu knigas turinčias priefz Wierą 
pamokflus be duotos nuog virefuiu vald
žios fkaityt, ias laikit, ir ias rašit aba 

45 drukavot. Tie vifi kurie nefifaugt tunufi-

deymu іурибіа y prakiaykima etc. etc. 
(Изъ «Collectanea Conftitutionum Syno- 
dalium Dioecesis Samogitiensis» 1689 r., 
стр. 146 и сл.).

№ 20. Litvanica Confessio: 1704 r. в
См.: Ewangelie Polskie у Litewekie Так Nied- 

žielne, iako y wfzytkich Swiąt, k tore w košdiele 
Katolickim wedlng Bzymfklego porządko przcz 
caty Rok czytaią.

W Wilnie. W Drakami Akad. Soc. lesu, Roką 10 
Paūfkiego 1705.

Afz grietinas žmogus fpaviedoiuos 
Ponuy Dievuy vifagalinciam, Traycey 
Sventay vienam, Pannay Maryey, Mo- 
tinay Dievą, ir vifiemus Sventiemis, ir 15 
tav Kunige Teve, iž dešimties Dievą 
prifakimu; o labia vila і£ dvieu, iog ne 
mileiau Poną Dievą fav&, 19 vifos da
lios lava, i9 vilu Піи lava, ir i9 vilu 
mišių lava, o artima lava, кауро favę 20 
paties. Spavieduoiefi, ir duomifi kaltu 
i9 feptiniu grieku didžiniu, iP puyki- 
bes, troPkawimo lobio, 1P biauribes, iP 
ruftibes, pavideima, ¿pfyryima, tingiei- 
ma ant tarnavima Dievuy. Duomifi 26 
kaltu ІР penkių paiautimų кипа mana 
griePna, iP regieima, girdeima, iP pauo- 
ftima, iP paragavima, iP dafiliteima ne 
pryderančia. Ir iP kitu vilu grieku lava.
To gayluofi, ir to fpaviedoiuos ir pra- so 
Pou fav ne kaltos mukos Poną Iezusa 
Chryftufa, idant manęs ne korotu pagal 
didžiu, funkiu, ir biauriu grieku mana, 
bet pagal, ne iPfakitos lava meyles ir 
mielaširdiftee atlayftų man vilus grie- 35 
kus. Ir praPau fau uPtarima Pūnnos 
SvenciauHos Motinos Dievą, ir vilu 
Šventu. Amen.

Paliecavoiu lofkomis iufu ftona dveio- 
ki, ftono dvašiPka, ir ftono sviecko. 40 
Stone dvafiPkame Popiežių švenčiaufyi 
ir vifus Kardynolus, Arcybifkupus, Bif- 
kupus, Pr&lotus ir vilas DvafiPkas Afa- 
bas. Stone Svieckame Cieforiu jo Milifto, 
Karatu Pono mufu, fu visais Senatoreis, 45



105 ИЗЪ ЛАТЫШСКАГО КАТИХИЗИСА 1686 Г. 106

Yriednikays, Ponais, ir fu wifomig afa- 
bomis švieckomis. Paliec&woiu reykalus 
Karaliftes mufu, o labiaufey, idant Po
nas Diewas ne korotu mus pagal daugi- 

5 bes grieku mufu, bet attolintu waynas, 
o Pakaiu mumis duotu. Taypagi, idant 
fergietu mus nuog Badu, Pawietries, 
Vgnies, wifokiu ligų ir wifokiu koroniu. 
Taypagi paliecawoju lofkomis iufu wifus 

įo nuludufius, pawargufius, griekie fmertel- 
name eftancius, pakieleywingus ir ligo
nius. Taypagi paliecawoju Dufias Cišdiuy

effancias, ir wifus numirulius, o labiau- 
fey, kurie toy Bažnidioy ira patayduoty.
O mes fawęs neužmiršdami fukalbekim 
tą maldą:

Buk pašlowintas Diewe Traycioy 6 
Szwentoy wienas, taw klonioiuos, tawę 
meldžiu, tawę išpažyftu Diewą Tewą, D. 
Sūnų, D. Dwaifę Swentą, tris afabas, wieną 
Diewą. Buk pagarbintas Sunau Diewa 
Iezau Chryfte, taw klonioiuos, tawę 10 
meldžiu, tawę išpažiftu, kurfay pryemey 
tikrą Kūną iš Pannos Marios etc.

C. Къ исторіи Латышской Литературы.

№ 21. Изъ латышек, катехизиса 
і5 1586 г. *

* Lit. n. Lett. Bracke <1. 16 Jhd. ed. A. Bez- 
ze n b e rg e r. П. 1876.

III. D as geb et oder vater unser. 
20  Ta fw eete luuckfchenne.

Muuše thews exkan tho debbes, fwee- 
tyttz thope tows waerdtcz, enakas mums 
touwe walftibe, tows praetcz noteke, ka 

25 exkan debbes, tha arridtezan wuerffon 
femmes, mušė denifke mayfe dode mums 
fchoden, vnde pammet mums muffe parra- 
de,ka mehs pammettam muffims paradene- 
kims, vnde nhe wedde mums exkan kaer- 

so denafchenne, beth atpefty mums no to 
loune, aefto thouwa gir ta walftibe vnde 
tas fpeex vnd tas goodtcz tur muffige. 
Amen.

Ko maetce tu aran to lauckfchenne 
85 ieb patrims?

Adbilde: Es maetce tur aran dewe 
tefcham pešoukt par garrigems vnde lay- 
kigems Ietims, ka thas mums gribbet ar 
šouwe fweete garre waldyth, glabbooth, 

40 mušės greekes pammeft, par kaerdena-

fchenne pašargat vnd no wueffe loune 
peftyth (1. c. p. 3). is

Der glaube. Ta titezibe, ka to wenam 
namme thewam šouwe fzaime wenkartige 
prefehan turreeth vnde maecyt bubs.

Tas pirmais lodczeklis no t&s raddi- 
fchennes. 20

Es titzz exkan dewe to thewe wueflfe- 
walditaye, radditaye debbes vnde th&s 
femmes.

Kas gir tas?
Adbilde: Es titez, ka man dews rad- 25 

dys gir ar wueffims radditims Ietims vnde 
man meše vnd dwhefel, atezees, auŠes 
vnde wueffes lodtczeklees, fzappraffehen- 
ne vnd wueffes prates doeuwis gir vnde 
wehl vfthur, tur— klath dreebes vnde 30 
kurpes, ehfehen vnde fezeerfehen, namme 
vnde muyfehe, fzewe vnde bhernes, ty- 
rumme, lopes vnde wueffe paddomme 
ar wueffade wayadtezibe vnde vfthurre- 
fchenne thas mešes vnde eziwibes ba- 35 
gattige vnde denifke abgada, prettibe 
wueffe brefmibe paffarge vnd par wueffe 
loune paglaeb vnde šarge, vnde to wuef- 
fenotal aran tyre thewige, dewige laip- 
nibe vnde fzeeleftibe bes wueffe manne 40
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nopelnibe vnde czenibe; par fcho wuef- 
fenotal еГше es tarn parradan patteickt 
vude ßlawet, kalpot vnd packloufit, tas 
gir tefcham tefa.

5 Tas oteere loczeklis uo thäs pefti- 
fcheimes.

Vnde exhan Jefura Chriftum, wingam 
wenigam dhelam mußam kungam, kat- 
teers eyemptz gir no to fweete garre, 

io peczimmis no thäs jamprouwes Marie, 
czetis appefkan Pontio Pilato, kruftan 
fzyftz, nomuerris vnde apbheftz, femmen 
kapis exkan helles, treffchen denan at- 
kalt auxkam czheles no tims mnerronims, 

16 vskapis debbeffis, feedhe py to labbe 
roke dewe tha wueffewalditaye thewe, 
no thurrenes thas atees ßodyt tos cziwes 
vnde muerrunnes.

Kas gir tas?
20 Adbilde: Es titcz, ka Jefus Chriftus, 

pattefe dews no thewe exkan mußibe 
peczuimptz vnd arridtezan pattefe czil- 
whex no thäs jumprouwes Marie pe
czimmis, maus kunx gir, katters mau 

25 paßufte vnde noladhete czilwheke atpef- 
tys gir no wueffims greekims, no nawe 
vnde no to warre vnde fpeeke to whelne, 
nhe ar fzelte ieb fziddrabbe, beth ar 
ßouwe darge affene vnd ar ßouwe neeno- 

30 ßeetezige czefchenne vnde nawe, ka es 
winge paffche efme vnde exkan winge 
walftibe appefkan to cziwo vnde tarn 
kalpo exkan müßige taifnybe, nenoße- 
czybe vnde fweetybe, lidtcz ka thas gir 

85 atkal vs czheles no nawe, cziwo vnde 
walde müßige, tas gir tefcham tefe.

Tas treffches loczeklis no täs fweeti- 
fchennes.

Es titcz exkan to fweete garre, wena 
40 fweeta chruftyta bafnicze, tha droug- 

czibe thös fzweetes, pammeffchen thös 
greekes, auxkam czelfchenne thäs meßes 
vnd wene müßige cziwohchenne. Amen.

Kas gir tas?
45 Adbilde: Es titcz, ka es ar manne

paffche fzappraffchenne needtcz fpeet- 
czibe exkan Jefum Chriftum manne kun- 
ge neewar titezeth lib py to naeckt, beth 
tas fweetcz gars gir man czour to euan- 
gelium ayteenays, ar ßouwims dawanims & 
pafkaydroys, exkan pattefe titezibe fwee- 
tys vnd vsthurreys, lydtcz ka tas to 
wueffe chruftite drougezibe wuerßon 
femmes aytezena, ßakraye, abfkaydro, 
fweety vnd py Jefu Chrifto vfthur exkan io 
wene patthefe titezibe, exkan kattre 
chruftite droudezibe thas man vnde wu
effims titezigims denifke wueffes greekes 
pammeet vnde exkan to paftare dene 
man vnde wueffes muerrones atkal vfmo- 15 
denas vnd man ar wueffims titezigims 
exkan Chrifto wene müßige cziwofchenne 
dhos, tas gir tefcham tefa (p. 13).

Ns 22. Изъ сочиненія Г. Манцелія: Lettus 
1638 г.* 20

* Lettus Das irt Wortbuch | Sampt angehen- 
gtem täglichem Gebrauch der Lettischen Sprache; 
Allen und jedem Außheimifchen | die in Chur- 
tand | Semgallen vnd Lettifchem Lieffiande blei
ben | vnd fich redlich nehren wollen | zu Nutze 25 
verfertigit | durch Georgivm Mancel ivm Sem* 
galt, der H. Schrifft Licentiatum etc. Erfter Theil 
Gum grat & Priv. S. R. U. Svec. Gedruck vnnd 
verlegt zu Riga | durch Gerhard. Schröder J Anno 
M. DC. ХХХУ1ІІ. 30

(Изъ 2-ой части Lettus, озаглавленной 
«Phraseologia Lettica». 1638 г.).

V. Ka ZelTa E audis no Maja-weetas iß- 
eet. Labbrentz | Marting | Clawing | Otte.

L .  Saimneex | eß töw luhdfohß | dab- 35 
bu Vggun:

M. Puiß | eedädfini Skallu.
CT: nhewaid Ygguns.
M. Kapehts wackar nhe apraufft ?
C. Ghann raufchu ißdfiffis. 40
L .  Nhe gir töw Skilltawa?
M. Nhe turru eß.
Tetz Zeema | attneß Vgguni.
L .  Otte | fabahß Drahnas. Zeek reifas 

Ghaifi dfeedajufchi? 45
C. Weenu | diwi J trieß reifas.
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L . Jaw Deena au ft?
0 . Wehl nhe nomanna.
L .  Ko darra Ghaiß?
O. Lėtus lieft | Sneeg Į lall ft | magg 

5 palallis | /alina ara | labbs Ghaiß | 
Wehfeh leis Į Wehja-puttins Į puttina.

L. Effi Sirrgheems Aufas dewis?
0 . law tee dabbuja.
L .  Jaug dfäbrufchi? 

io 0 . Nuhle dfirrdinafchu.
L .  Pirrmahk by töw tohß dfirrdinaht | 

vnd tad teems Aulas doht.
Eebahfis Drahnas | dfirrdini. Steidfeeß.
0 . Weenam Sirrgham Packawa uo- 

\5 krittuffi.
L .  Kurram?
0. Bährajam | Ball tam | Mällam | 

Sarrkanam | Pallfam | Dumjam | Preek- 
fchajam | Packafejam.

20 L .  Ko kurfas Kajas?
0 . No preekfehas | packafas | kreif- 

fas | labbas.
L .  gir töw ta Packawa.
0 . Nhewaid | kaß kurr nokrittuffi. 

25 Sehe man gir.
L .  Sarrghi to labb.
Vsneß Drehbes. Peeluhko | ka tu nhe- 

ueeka aismirfifi.
Nu Saimneex | ko pralfi par Seenu Į 

so Sähku | Aufahm?
M . par Seenu j Sähku doffi ko ghribbä- 

dams. Par Aufahm dohffi Mahrku Seekä.
L .  Sacki | ko ghribbi par Seenu.
M . Dohffi Kungs tfchettrus Ghrof- 

35 fchus par Sirrghu?
L .  Laid Deews paffargha! Rieghä par 

Deenu vnnd Nackti dohd feffclius Ghrof- 
fchus | vnd tu praff Semmehß diiewo- 
dams par Nackti tick dauds?

40  M . Ka nhe praffies? kahds nu Seena- 
laix by?

L. The töw tfchettri groffchi par 
abeem Sirrgheem.

M. Mas gir.
45 L .  ghari taß maxahts.

Nebbe arridfan tee Sirrghi tick lohte 
gir ähdufchi Į Seens rupfch | mälls.

M. Ko tad darries.
L. Ko dofchu par Aufahm?
M. Dohd Mahrku Seekä. 5
L. Sehe trießdeßmits Ahrtaugi.
M. Aufas nhe warri fmahdeht | dohd 

Mahrku pillu.
L. Jein. Nu palleetz ar Deewu Pall-

deeß par Majaweetu. io
M. Ey ar Deewu.

VIII. No Suhdoweffchanas.
Wiets | Rolops.

W .  Eyta Suhdus weft.
R. Kurru Stalli pirrmahk mehfies? 15
W .  Pirrmahk mehfeeta Lohpo-ku- 

htis | pehtz Lohpo dahrfu Į (Schrunden. 
Laideri) vnnd tad Sirrghoftalli | pehtz 
Aujokuhti (Wallhoff. Kliihwu).

R .  Smallki Suhdi buhtu labb Dahrfaiu. 20
W .  Ghann nu fchim brieefcham Darrß 

taux.
R .  Sehe man jaw Säckumi.
W .  Tannies Säckumohß nhe gif dauds 

leeta8. Sarrß puffchu. 2ß
R .  Ahu!
W ,  Drieß dabbu zittus.
R .  laiftifchu eß tohß j ghann tahß 

fcho deenu turrehß | rietu dabbuifchohß 
eß zittus. so

W .  Ghahfeeta liedfäne Į nhe par lee- 
ku bees | ney arridfan lohte rätte.

R. Ka peedärr | tha ghahfies.
W .  Jaw dauds Seme apfuhdohta?
R .  Buhß kahdi diwi pühro-weeta. 35
W .  Nhe kaiffaita tohß Suhdus.
R .  kaß tarn warr leekt Į ka ghabbals 

nhe no kriet.
W. Metteta labbus Wäfmus.
Juhß Kahjeneeki | kam nhe gir Sirr- 40 

ghi | fahzeeta ahrdiet no fcho ghallu.
IX. Nb Seena-piaufchanas.

Brentzis | Jahka.
B. Laix buhß Seenu plaut.
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L  Sinna Deews ko plüauß | ka Sahle 
nhe gir aughuffi.

B. Vppes-piawas ghann aughaift | 
bett Semmes-ГаЫе ghan mas. 

s 7. Ko auge ar to fauffu Ghaiffu.
B. Laid aughufchi | laid nhe-aug- 

hufchi I ja-plaw gir. Dabbujeeta IPkaptis.
J. Ock tu Deews auxtais palliedfi febo 

Ghaddu Beenu plaut!
іо B. Jem labbu Wahlu. Speed IPkapti 

py Semmes.
I. The Salitis aiswillkahß [ Gballwu 

pazehlis.
B. Ka tawa ißkapts ta ziext?

15 I . Kluhdfina ißkalltuffi | knaggisfwab- 
bads. Kahtz.

В .  Ta Ißkapts ube jäm (alij, nhe 
mfthds) nhe gir töw Striekis?

J. Ghann ftriekeju Į mas Tährodas.
20 B. Kad Deews fauifu Ghaiffu dohtu j

taw jaw pariete warrätu to Beenu fa- 
jembt.

J. Ghann.
B. Nu Bährni I ar Grabekleem eita

25 VS Pfawu.
J. Pirrmahk buhß taß Seens ja iß abrda.
B. Ahrdijufchi lieds ghallam | tad 

fahzeeta tudell no ohtru ghallu ghrabbt | 
vnd metteta Tuppohß.

so J. Mettieß kaudfeh | wai weddieß vs 
klehti?

В .  To Seines Sahl vnd Ahbolinus wed
dieß те Klehti I to eß taupifchu Aweem. 
To rupju Sahl mettieß Kaudfeh.

85 Изъ 3-й части: Die Sprüche Salomonis.
R. 1637.

XX. Wiens darra nhebehdneekus ] vnd 
ftippris dfehrenns darrra trackus Į kam 
taß pattiek | mufcham nhe tohp ghuddris.

40 2. Tha Koninya beedinafchanna gir
ka taß rukums tha plefiigha Swära | kaß 
to apkaitena | taß ghräko preett fawu 
dfiewibu.

3. Wieram ghohtz gir no Bahrenes

attkahpt | bett kattri labpraht barrahP | 
gir wiffi Jegki.

4. (a) Auxta ghaiffa deh! nhe ghribb 
taP Slingkis arrt | tad buhP tam pfauy- 
amà laikà deedeleht j vnd nhe neeka nhe 5 
dabbuit.

(a) allij Sallta ghaiiTa dehl.
5. Ta Paddomiba Wiera Sirrdy gir

ka dfillfch Vdenns | bett weens Prahtiex 
war nomanniet | ko tafi fkeet. îo

6. Dauds Zillwàki tohp teikti rahmi 
àffofchi | bett ka£ ghribb weenu att
rait | kaJ itt teefeham rahms gir,

7. Taiffnis | ka£ 4iwâ Weenteeifibà 
ftaigha | tha B&hrneems buhP labb klah- 15 
teefl | irr kad wings nomirris.

8. Konings | vs fawu KrfihJPlu fâdâ- 
dams fodiet j i^kaiffa wiJtfu faon ar £a- 
weems Atzeems.

9. KaP warr fatziet | eP &Pmu fkiefts 20 
fawa Sirrdy | vnnd fkaifts no maneems 
ghrâkeems?

10. Dafchads SwarrP vnd Màhrs J 
gir abbidiwi nheghantiba tam Kungham.

11. Irr Puiffi py fawu darrbu warr 25 
(b) nomanniet | arrieg taP ghodiex vnd 
labbs ghribb tapt.

(b) alij, noghift.
12. Skanninghu Aulfi | vnd redfighu 

Atz | tohP abbi diwi darra taP Kunx. so
13. Nhe mielo to Meeghu | ka tu 

nabbax nhe tohpi | leetz tawas Atzis 
modrighas buht | tad buhP tôw Maifes 
ghann.

14. Laun | faun | facka | kad gir 9 
bett kad nohft gir | tad teitz.

15. Dauds Süllts gir vnd Pehrles | 
bett prahtigha Mutte gir krahPna dargha 
leeta.

16. Jemm tam fawas Drehbes | kaP *e 
ohtru Ghallwo | vnnd kielo to | ta nhe- 
paUeftanna dehf.

17. Sackta Maife gir ick-katram
gharrda, bett pehtz ghalla tam ta M otte  
pilla Swirrgsdo taps. «
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18. Paddomiba palleek | arr Prahtu 
wäfti | vnd karfeh ar prahtu wäßtinus.

19. Nhe jauzeeß ar to kaß fläppäuas 
leetas ißftahfta | vnd ar to Apprunna-

6 tayu | vnd ar to nhepatteffn Mutt.
20. Kaß fawn Tähw vnud fawu Maht 

lahd | ta Swetze iß-dfifficß Tumffumä 
widu.

21. Tha Bährna-Mantiba | vs ko 
io pirrmahk lohte fteidfahß | uhe tohp

pehtz ghalla ghauffenahtz.
22. Nhe facki | eß ghribbu Iaun att- 

maxahtz, zerre vs to Kunghu | taß 
töw palliedfehß.

is 23. Dafchahds fwarrß gir Nhegban- 
ntiba tarn Kunghaiu, vnd nhepatteeß 
fwarrß nhe gir labbs.

24. Ick-kattra Zellfch nahk no to 
Kunghu, kurrfch Zillwähx proht fawu

20 Zeffn?
25. Zillwäkam gir Wirrwe | Deewa 

"Wahrdu pullghot | vnd pehtz fohiiteeß.
26. Prahtiex Konings ißkaiffa tohß 

Beßdeewighus | vnd wftdd to Skritteli
26 par to.

27. Tha Kungha Swetze gir tha Zill- 
wäka DwaiTcha | ta eet zaur wiffu 
Sirrdi.

28« Rahraam vnd Teeüfam buht | paf- 
80 farrgfaa to Koninyu | vnd winya Kräh* 

ßlis paftahw zaur labbumu.
29. Jaunehkfo Stipprumbs gir winyo 

ghohtz | vn firrmi Matti gir Wätzo 
(Laufcho) krabßniba.

85 30. Launai leetai prettie ja-ftahw ar
barrghu Mahzibu ] vnd ar ghaufcheems 
fittäneems | ka warr juft.

XXXI. Schee gir tee Wahrdi tha Koninya 
Samuel | ta Mahziba kattru winya Mah- 

4 0  te tarn mahzija.

2. Ock mans Ißrädfähtz | ock tu Dähls 
mannas Meeifas | ock mans Dälils pehtz 
mannu Prahtu.

3. Nhe dohd Seewahms tawu Paddo- 
mu | vnd nhe ey to Zelfu | kurr te Ko- 
ninyi fdw famaitahb.

4. Ock nhe teems Koninyeems | Sa* 
muel | nhe dohd teems Koninyeems 6 
Wienu dferrt | neds teems Leelems-kun- 
ghems ftippru dfehren.

5. Tee DiUrrdami aismirrftu to Teef-
fu | vnnd pahrghrofietu to (fuhdfamu) 
ieetu Nabbagho Laufcho. 10

6. Dodeeta ftippru dfehren teems kat- 
treems mirrtt buhB | vnnd Wienu no- 
fkummuflchahms Dwehffelehms.

7. Ka tee dferr | fa was b&hdas ais- 
mirrfdammi | vnd fawu Nhelaim wairs 16 
nhe peminn.

8. Att-darri tawu Mutt tho MfthmO 
dehl | vnd to leeto dehf preekfclian wif- 
feems kattri attftahti gir.

9. Att-darri tawu Mutt vnd Teeffa 80 
pareife | vnd pallidfi tarn Wahyam Vnd 
Nabbagham.

10. Kam ghodigha Seewa- nowftlftta
gir | ta gir auxtaka nhe ka dahrgas 
Pehrles. 26

11. Winyas Wiera Sirrds drieft vs 
tahfi palauteef | vnd Mannta tam nhe 
truhx | \\ inya darra tam labb } vnd nbe 
laun wiffu fawu mnhfchu.

12. Winya dOewo ar Willu vnd Li- so 
nneem | vnd ftrahda lab-prsht ar fa- 
wahms Rohkahms.

13. Winya gir ka kalida Preetzenee-
ka-laiwa | kattra fawu Manntu no tale- 
nes attn&i. 86

14. Winya zeffah^ nacktieef | vnd 
dohd Barribu fawam Nammam | vfl ehft 
fawahms Kallponehms.

15. Winya dohma vs kahdu Tieru- 
mu | vnnd pirrck to | vnd d&hfta weenu 40 
Wienakallnu j no teems Augfeem9 fa- 
was Rohkas.

16. Winya johfch fawus Ghurrnus 
ftippre J vnd ftipprena fawas Rohkas.

17. Winya nomanna ka winya Pree- 45
4*
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tzefchanna labbe darra | winya' Luckts1 
Nacktieß nhe ißdfeeft.

18. Winya fteep fawu Rohku pelitz 
to Kodelu | vnd winyas Pirrxt ghrahb

б to Wahrpft.
19. Winya iß-fteep fawas Rohkos 

prett teems Nabbagheems | vnd fnecds 
fawu Rohku tarn Waijadflgbam.

20. Winya nhe bähda par Iawu Nam- 
io mu Sneegha dehf| Aifto wiß winya i Nam-

mam gir diwikahrtighas Drehbes.
21. Winya patti föw darras Dee- 

ghns | balltas Siedsvnd dahrx Wadmalis 
gir winya Drehbes.

15 22. Winyas Wiers gir teicktz eek-
fchan teeins Wahrteems | kad taß fehfch 
py teems Wätzakcems tahß Semirtes.

23. Winya darra Swahrkus vnnd pahr- 
dohd tohß | Joftu dohd winya tarn Pree-

20 tzeneekam.
24. Winyas krahßniba gir ka tha 

fkaifte dfiewo vnd ftrahda | vnd pehtz 
fmeeffeeß.

25. Winya att-darra iawu Mutt ar 
85 ghuddribu | vnd wirrß winyas Mehles

gir jauka Maziba.
26. Winya fkattahß ka winyas Ma- 

hyahß klayahß | vnd iawu Mais nhe ähd 
ar ilinckumu.

so 27. Winyas D&hli zellahß vnd teitz 
to fwähtu | Winyas Wiers teitz to..

28. Dauds Meitas attnäß Baggati- 
bu | bett tu tohß wiflas vswarr.

29. Jaukam vnd krahßnam buht | 
85 nhe gir nehneeka | Seewa kaß to*Kun-

ghu bieftühß | ta gir teicktina.
30. Winya taps teickta no teem 

Augieems fawas Rolikas | vnd winya 
Darrbs teix to Wahrtieß. (Конецъ книги).

4o № 23. L e ttifc h  Vade mecum.

Handbuch | darinnen folgende fechs Stücke 
begriffen:

1. Evangelia und Episteln | Го durchs gantze 
Jabr auff alle Sonntag vnd filrncmbstc Feste in der

;1Іб

Lettifchen Kireben in Liefffond | Churlamfrvnd 
Seragallen gelefen werden.

2. Die trüftliche Hiftoria des fcbmertílicbeñ
Leidens vnd Sterbens vufers Erlöfcrs Jefa ChrHti | 
auP den Vier Evangelicen. 5

3. Die trawrige Historia der erb&rmlichen Zer- 
ftörung der Stadt Jerufalem | 40 Jahr nach des 
Herren Leiden | hiebevor in Lettifcher Sprach nie 
in Druck gefehen.

4. Geistliche Lieder vnd Pfelmen | Gollecten vnd 10 
Gebebte | fo das gantze Jahr durch in Chriftlicber 
Verfamblung zu Haufe vnd in den Kirchen gefan
gen werden.

5. Der kleine Catcchifmns D. Martini Lntheri,
Seliger ged&chtniP. IS

6. Das HauP-Zucht-vnd Leerbuch Syraehs |
Zum erften mahl' in Lettifcher Zungen gebracht 
vnd auPgangen.

So wol für die Lcttifche Kirchendiener | aiP auch 
für Colche Sprache Chriftliche HauP-Vater. 20

Zum andernmahl refpectivé überfehen | corri- 
giret vnd gemeret | Durch Gcorginm Mancelium 
Semgallum der H. Schrifft, Licentiatum, und jtzi- 
gen Fürftl. Chnrl. Hoff-Prediger. Ad Zoilnm. Ser- 
viat omne DEO (tudium, fremat Orbis et Oreas 25 
Rampatur Momus: fat placuifTe Deo.

Cum Gratia et Privilegio Serenif. Reg. Mateft.
Svec. Gedruckt zu Riga { durch vnd in Verlegung 
Gerhard Schröders. 1631.2 Aufl. 1648.

Evangelium am andern Sontage so 
nach Oftern | genant M isericor

dias Domini, Johan. 10.

Jefus fatziyavs teem Judeem: Es äßmu 
weens labbs Ghauns | weens labbs Ghanas 
dohd fawu Dfíewibu par tahm Ahweem. ss 
Bett weens iaddärahtz Ghanns | katters 
Ghanns nhe gir | kam tahß Ahwis nhe 
peedärr | rädf to Willkn nahkoht | vnnd 
attftahy tahß Ahwis | und bähg. Vnd 
tas Willx iakamp vnd ißtränntz tahß 40 
Ahwis. Bett tos faddärähtz Ghanns bähg| 
Aiito tas gir faddärrähtz | vnd nhe ohla 
tahß Ahwis. Es äßmu weens labbs Ghannsj 
vnd finnu mannas Ahwis | vnd winyi pa- 
fieft mann. Lieds ka mann mans Tähws 4B 
pafieft | vnd es pafieftu to Tähwu | vnnd 
es dohmu fawu Dfíewibu par tahm Ah
weem. Vnd mann gir wehl zittas Ahwis | 
tahß nhe gir no | fchahß Kuhts | (Danse
burg. & Seelburg, pronunciant Kl&hwa) so 
und tahß paffchas buhß manu arridfan 
fcheitan daweft j vnd tahß dfirrdehß

ill.6
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mannu Ballxni | vnd biihl weenam Ah- 
wya-Pullkam vnnd weenam Ghannam 
baht.

Evangelium am fttnfften Sontage 
5 nach tr in ita tis  | Luc. 5.

Tas notickahl | ka tee Laudis py to 
Ktmgu Jefum fpeedehl Į Deew Wahrdu 
dfirrdeht. Vnd wings ftahweya py to 

‘ Aifiru Genezareth | ynd redfeya diwi 
10 Laiwas py to Aftiru ftahwofchas | bett 

tee Sweineeki by ilkahpuffchi Į vnd maf- 
ghaya fawus Tiekius f Kahpe tas weenfi 
laiwfi | kattra Simonam peederrcya | 
vnnd luhdfe tam | ka tas to magkeniet 

i& no Mallas nozftlltu | ynd tas paffedey- 
ah l | vnnd raąhziya tohl Laudis no to 
Laiwu.

Ynd kad tas beidfe runnaht Į fatziya 
tas vs Šimoni Į dohdeęs vs auxtu | vnd 

20 ilmetteeta juhiius Tiekius | ka juhl wee- 
nu Lohmu wallkaht. Ynd Simons adbill- 
deya Į ynd iatziya vs to: Meifteri | mehl 
fiffam žanru Nackti ftradayuffchi Į vnd 
nheneeka dabbuyuffchi | bett vs tawu 

25 "Wahrdu ghribbu es to Tiekiu ilmeft. 
Ynnd kad tee to darriya J apwilka tee 
leelu Eohpu Siwyu | vnnd winjo Tieklis 
fapplieffa. Vnnd tee aitzenaya iawus 

‘ Beedrus | kattri ohtrfi Laiwa by | ka 
so tee nahktu Į vnd palliedffthtu teem willckt. 

Ynnd tee nahze J vnd pcepilldiya abbas 
Laiwas pillus | tha | ka tee ghrim- 
ma. Kad to Simons Peteris redfeya | 
kritte tas Jefu apkahrt zeffems [ vnd 

85 fatziya | Kungs | ey no mann aran J es 
filmu weens grehziegs Zillwahx | aifto 
tarn by Iffabiefchana vsghayufii Į vnd 
wiffeem kattri ar to by par fcho 
Lohmu | kattru tee willkufchi by | Ta 

40 lieds arridfan J&cobam vnnd Janam teem 
Dfthleem Zebedei | Simona Beedreem. 
Vnd Jefus iatziya vs Šimoni | Nhe iffa- 
bieftees | Aifto no fcho laiku | buhl tbw 
Zillw&kus fweyoht. Vnnd winji willka

tahl Laiwas py mallas | vnnd attftahya 
wiffas leetas | vnd ftaighaya tarn pehtzj

Evangelium am Hebenden Sontage 
nach T rin itatiš | Marc. 8.

Tanny laikà [ kad turr dauds Laudis o 
by Į vnd teem nhe by jà»fihd | peefautzė 
Jefus fawus Mabzeklus py föw | vnnd 
fatziya vs teem | Mann gir tick fchfihl 
to Laufcho I Aifto tee gir nu tries Dee-! 
nas py .mann pallickufchi | vnd teem nhe io 
gir nhe neeka ja-ähd. Ynd ja es tohl 
nhefihdufchus no manu attlaiftu | tad tee 
vs zeffu baddu nomirtu | Aifto zitti by 
no tahlenes attnahkufchi.

Winja Mahzekli adbilldcya tarn | kurr is 
jämmam mehl fcheitan Maifes Tux- 
neffy I ka mehl tohl pee-ähdenayam ? 
Ynd wings jautaya teem: Zeek Maifes 
gir jums? Tee fatziya Septingi. Vnd 
wings pawehleya teem Laudeem | ka 20 
teem föw wirffon Semmes paflehft by. 
Ynnd wings jehme tahl feptingas Maifes,
I vnd patteitze | vnd pahrlaufe tahl 

vnnd dewe tahl faweem Mahzekleein 
ka tee tahl paffchas preekfcha zfilltu 25 
vnd tee zehle tahl teem Laudeem preek
fcha. Ynd teem by magkeniet Siwitingi | 
vnd wings patteitze j vnd pawehleya 
tohl paffchus arridfan preekfcha neft 
Bett tee ehde vnnd pee-elide | vnd falaf- so 
fiya tahl attlickuicbas Drufkas | feptin
gus Kurrwus Į vnnd to by py tfchettri- 
tuxtohfchi I kattri turr fihdufchi by. Ynd 
wings attlaidc tohl no föw.

Epiftel am S. Michaelis tage | Apo- s& 
cal. 12.

Weens Karrfch pazehlees föw Debbef- 
fies I Mickelis vnd winja Engeii Karroya 
arto Satana | vnd tas Satanas Karroya | 
vnd winja Engefi | vnd nhe vswahreya j 40 
neds arridfan winjo Weeta tappa Deb- 
beifieS attrafta. Ynd tas leels Puhkis j
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ta wätza Tfclmhßka | kattrai wahrds gir 
tas Wälle vud Sataoas tappa ißm&ftz | 
katters wiffu to Paffaul ar Wiltu wad- 
da I ynd tappa mäftz wirffon Semes |

5 ynd winja Engefi tappa arridfan nomästi.
Vud es dfirrdeya weenu leelu ball- 

xne j ta fatziya Debbeffies | Nu gir ta 
Peftifchana | ynd tas Späbx | ynd ta 
Wallftiba I vnd ta Warra muhffa Dee- 

10 wa I fawa Chriftus tappuffi | tapehtz ka 
tas ißmäftz gir | katters tohß apfuhdfeya 
Deenas ynd Nacktie preekfchan Deewu. 
Vnd tee gir to vswarreyufchi zaur tha 
Jfihra Affini I ynd zaur to Wahrdu fawas 

is leezibas | ynd nhe gir fawn dfiewibu mie- 
foyufchi I ihß to Nahwu. Tapehtz liex- 
moyeetees juhß Debbeffes | vnd kattri 
tur eekfchan dfiewo.

23*. H istoria Von der ZerftOrung 
20 der Statt Jerusalem Lettifch, (пер

вый разъ на латышек, языкѣ издано въ 
1644 г.). 4°. 11 стр.

Kad tas laix daggaya j kad Deews 
ghribbeya par Jerufalem | vnd teem 

2& Juddo faudeem fawu Dußroibu iß-krat- 
tiet I ka tee Proweetes | vnnd tas Kungs 
Chriftus patz teem by draudeyufchi | ynd 
papreekfeh fatziyuffchi | gir fchahß Sie
mes pirrmahk rädfätas. 

so Py Däbbäffu gir weena Aftita-Swaig- 
fne rädföta ka kahds Sohbens | kattra 
wiffu Ghaddas-kahrtu par to Pili ftah- 
weya I vnd ick-kattris Zillwähx to red- 
feya.

85 Itt paffchahß Leeldenas | app to af- 
totu Stundu Nackty | 8. Aprill gir py to 
Alltari Baßnizä tahds fkaidris fpohfeh 
ghaifchums attfpiedeyis | ka ick-kattris 
fkitta I Deenu äffam.

40 Weenas warras leelas ftippras Wahr- 
tis I eekfchan to eekfkigu Baßnizu | 
kurras diwi deßmitteem Wiereem zellt 
by I ghribbftdami tahs attdariet | kat-

М 9

tras ar ftipprahm Attfl&gham Tnnd Df&ll- 
fa klinckeem by apdarrinatas | gir fdw 
paffehas app to /¿Pin Stundu Nackty 
attdarriyufchaP. 21. Iunij. App Sehna 
laiku gir r&diftti Paddebbelfies Ratti-lid- s  
dinayammees | vnndka kahds leelsSp&hx 
no Iahtneekeem ynd Kahyeneekeem Pad- 
debbeffies fa-eiyoht Į ynd kohpa kauy- 
ohtees nackty. To Deeuu pirrms Waifara 
Sw&htkeem | kad tee BaPnizaskungi 10 
eekfchan to BaPnizu ghribbeyufchi fa- 
ttaiffiet | kas vs Sw&htkeem wayadfeya | 
gir tee leelu dimbdu | ynd pehtz weenu 
Ballxni dfirrdeyufchi | kattra gir br&h- 
kuffi | laideeta mums no fchennenes is  
nohft behgt. Ieb tom&hr zitti facka | 
tas ftffohtz to laiku no titzis | kad tas  
preekfehkarrayams Autz BaPnizk Chritto 
mirrftoht | gir iaplieffi8.

Tur gir arridfan weens Zillw&hx biy- so 
is | Jefus | Anani d&hw&htz | nabbaga 
Wiera Dahls | tas patz nahkdams Jernfa- 
lemeh vs teem Waifarafwfihtkeem | gir  
ar leelu ftippru Gharru brehzis: Ock 
weenna Eleekfchana no Auftrumas | ock 25 
weena Kleekfchana no Wackara puffes | 
ock weena Eleekfchana no tfehettreem  
Wehyeem | weena Eleekfchana par wiffu 
Jerufalem vnnd to BaPnizu | weena lee-  
la Waida pm* Bruht ynd Brudgamu | so 
weena Eleekfchana par wiffeem E au- 
deem. Ynd ta wings Deenas vnd N acktis 
waideya Į vnd fkreya ka trax apkahrt 
eekfchan to Pili. Ynnd jebfche W inju  
zitti ar Pahtagahm ynd Riextehm fchau- 35 
te | kattri fchohPWahrdus ka nhelabbus 
par to Pili labpraht nhe dfirrdeya | tad  
tom&hr Wings nhe zeete kluP.

Ynnd kad fchiP Zillwfthx preekfchan  
to Semmeffohgi nowafts gir | kattru tee  40 
ROmeri eelickufchi by | katters to  ar
ridfan ar Patagahm ghaufehe lieds patt 
Affini m fchauft lieka j tom&hr n h e g ir  
Wings nhe ar weenu Wahrdu fch&laftibu 
luhdfees | nei kahdu Affaru iP la id is  | 45
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bett bea mittefchanas wi/fa ghallwk breh- 
zis | Way | Way | ttiw | 0 tu nabbaga 
Jerufalem. Albinus tas Sohgis gir to ka 
kahdu Jegki fmehyis. Bett fchifi Zillw&hx 

• nhe gir feptinyohP Ghaddoh# dauds ar 
Eaudeem runnayis [ bett allafch weens 
ghayis | ka kakds Zillw&hx kas kolabb 
fohte py tow paJTcham apdohma | vnd 
gir allafchien fcholl Wahrdus brehzis | 

10 Way | Way | tOw | 0 tu nabbaga Jeru- 
falem. Vnnd no tabdas brehkfcbanas nhe 
gir Wings apnitzis.

Ynd kad nu ta Pils no teem ROme- 
feem gir aptohfta biyufii | gir wings 

is wirffu teem Muhreem apkahrt itaighay- 
is | vnd ollafchiO brehzis | Way par ta 
Bafnizu | Way par wiffeem ¿audeem. 
Ynd wiP pehdige gir wings arridfan 
ichobP nhe-eraftus Wahrdus klaht ik- 

90 tziyis | Way irr maun. Ynd to fatzidams 
gir wings no nheyaufche no to Waide- 
neeko fchaudifchanu aifjftmtz | vnd ta 
nomirris.

SchahJP vnd zittas leelas Siemes gir 
as papreekfch rad fa tas | pirms Jerufalem 

iPpohftita tappa. Nu ghribbam mehP no 
tahP paffchas iPpoftifchanas arridfan mag- 
kaniet runnaht.

Kad tee Juddi | ka Steppings facka | 
so ka Slippkawi vnd Willtineeki | to taiJP- 

nu vnd nhenofeegufchu Chriftum nokah- 
wufchi by | gir tee ar wiffu to Juddo 
Wallftibu eekfchan wiffahm leetahm al
iafchien nicknake tappufcbi. Tee Auxti- 

86 bafnizaskungi eefahka | vn darrija War- 
ru teem zitteems Bafnizaskungeem. Starr- 
pa teem zitteem auxtem Kungeem by 
wiffenada Eeniedefchana | wilfas leetas 
Wallftiba taifl'iyas vs Nheiadderrefcha- 

40 nas | vnd by janomanna | ka wiffahm 
leetahm by zittade tapt | vnd tai Wall- 
ftibay fajuckt. No tahdas Nheiadderie- 
fchanas vnd Eeniedefchanas to auxto 
Kungo fawk ftarrpk zehlehP fahwahds 

46 Pullx draugs py draughu | vnd no to

attlehze wiffenada Nhelaimiba | leela 
Abpohftifchana vnd Sl&ppkawiba eek
fchan Jerufalemes vnd ara Pills | vnd 
wiffas leetas taiffiyahP | ka abbi Wall- 
ftiba8 I Gharriga vnd Paffauliga | to 6 
Eaufcho I apkahrt kahrtim by greeftam 
tapt. Tapehtz arridfan notickahP | katas 
Keyfers Nero Ceftium Wlorum Juddo- 
femmeh ee-luhtiya Į vnd kad wings teem 
Juddeem fohte barge by | ar dauds lee- 10 
tam I fawu Nhegbauffihn j leppnibu vnd 
Pabrghallwibu ddedams | gir tee Juddi 
winju iPdfinnufchi I vnnd kad wings ar 
teem kahwehP | gir winjam peetz-tuhx- 
tofclii Wieri no fawu fp&bku apkawti. is 
Tha trackoya tee Juddi zaur Deewa li- 
ckumu I ka tee arridfan prett teem BO- 
mereem turreyahP | vnd teem nhe ghrib- 
beya klauffiet. Bett kad tas Keifers Nero 
to fayutta I fuhtiya wings to Wlawium so 
Wefpafianum ar fawu D&hlu Tito eek
fchan Syria-femmes.

Ynd apkahrt to laiku gir eekfchan 
wiffu Auftruma pus | ka arridfan Tran- 
quillus raxta Į Runnahs iP-paudufchi | as 
ka ihten apkahrt to laiku zitteem | kai
tri aran Judea nahktu Į fohte auxteem 
vnd fpehzigeem eekfchan wiffas Paffcu- 
les by tapt. Ynd jebfche tas py to ghar- 
rigu Wallftu Chrifti tha tees tappa | ka so 
tas Wahrds Chrifti (katters peedfimmis 
gir no to Juddo Tautu) zaur to Mahzi- 
bu ta Ewangelij eekfchan wiffas Paffau- 
les auxts tappa | tad gir tom&hr to zit- 
ti vs teem diweem Wifpafianem ghree- 85 
fufebi. Bett tee Juddi ghreefe fcho£ 
Wahrdus vs tow | kad teem LPdewebfi 
dafehereis fawus Waideneekus kaut | 
tappa tee l&ppni Į zehle tries WirrUnee- 
kus I ghribb&dami to Pili Afcalon ar 40 
Warru vsjembt | teitan gir tee diweyohH 
SlacktiñohP apkauti | tee WirrPneeki | 
vnnd diwidePmitz tuhxtofchi Wieri.

Ta nu pehtz to dewehfi Wefpaiianus 
vs tha Keifera pawehlefchanu eekfchan 46
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Galileam f kattra weena Semme by pilla 
Eanfcbo | iJPpohftiya wis zaur zaarim | 
vnnd nlie by no Kanfchanas | Polifti- 
fchanas | vnd Didfenafchanas ghalls |

& tad tappa dauds tnhxtofchi Joddi nokau- 
ti | weena reifa peetzdeflmitz tuhxtofchi 
Wieri | bes Seewahm | B&brneem | nnd 
Eaudeem no Semmes. Tec Karra-Wieri 
nhe gir teitan neds Wfttzus neds Jaunus 

to fch&loyufchi | ney gbrnhtas Seewas | 
ney B&hrnus Schuhply. Seffcbus-tuhxto- 
fchus Jaonus Wierus gir Wefpalianus 
weeni reiib | ka fawns paffchus muh- 
fchigus Wabrgns | fahtiyis to gharro 

15 fchanro Semm (Ifthmns) ftarpan teem di~ 
weem Jnhreem eekfchan Achaia iflrackt. 
Triesdesmitz - tuhxtofchi Karrawieri to 
Jnddo gir tanny laikk weenk reifk par 
mnbfchigeem Wabrgeem pahrdohti. 

20 Peetztnhxtofchi gir f5w paffchi no Iffa- 
miffefchana8 no anxteem Kallnecm no- 
gbafniTchees.

Tanny laikk by weens anxtz knngs J 
labbe mahziyees | ghoddris vnd prah- 

25 tiegs | Ballnizas-kungs ftarpan teem Jo- 
ddeem j vnnd weens no winjo Wirflnee- 
keem Karri | ar wahrdu Jofeps. Vnd 
kad wings pimna JPbaileh ar mafa Pull- 
zinnu weenk Dohbeh (leela Zanroma) 

so Mhgdams eeliedis by | py to Galileefo 
Pili | Jotapatra nofanckta | tappa wings 
Rohka dabbuitz | vnnd py Wefpafiano 
wftlts. Vnnd kad wings tarn papreekfch 
flnddenaya | tarn by wehl Keiferam 

so tapt | gir tas winjn fchaloyis. Vnd tas 
patz Jofeps gir to raxtiyis | ko meh£ no 
fchahm leetahm finnam | kad fchis eek
fchan Galilea noticka | gir weens pullx 
Eanfcbo | nhebedneeki | Pohftitayi fa- 

40 pullzeyuffchees vnnd vs Jernialem nah- 
kufchi | tohs gir weens no teem anxteem 
Knngeem | Johannes | fakrahyis | ka 
tas zanr fcho Pnllkn wiffu to Sp&bku 
dabbnitn. Tad gir attkal dands Sl&ppka- 

45 wibas | dauds Pobltifcbanas | dands lau-

pifchanas eekfchan Jernfalem notitzls | 
vnd gir wilfur leela nbelaime rahdiynf- 
fees | ta by ta nabbaga Pills leelahs 
bihdahs.

Tanny laikk gir zitti AoxtibaPnizas- s 
kongi nokanti | vnd dafchereis atfinus 
iffleetz | irr paffchi Baflnizá. Jofeps rax- 
ta | ka diwipadeftnitt-tahxtofchi no wis- 
labbakeem Muifchneekeem to Jnddo 
fchinny Dampy nakanti gir | vnd winjo w 
Mannta vnd Nammi gir teem Kallpeem 
iPpohftiet attlaifti. Zitti fkeet | to ftito- 
fchi tee Romcri ar Willtn darriyufchi.

Tad by nu jaw tanny laika | pirms 
wehl ta ihftfina Auka vsghaya | Jerufa- is 
lem ar treyadn Nhelaim apdohta | ar 
wahrdn ar to Karin to Rdtnero Eanfcbo} 
ar Dnmpi | vnnd wiffenadu fakoneda- 
fchano eekfchan Pili | vnd ar nickneem 
barrgheem Knngeem | kattri ar Willtn 20 
weens pehtz ohtru paflchi vsmettehP | 
vnnd gkribbftdami Knngi baht | dands 
Alfins iflleya.

Kad nu tanny laika tee Gadareneri 
fandis teem ROmereem prettie torre- *  
yahP I by tarn Wefpafianaro no to Sec- 
maslegeri pecpehfch zelltees j vnd vsjeh- 
me to Pili Gadara | vnd zanr fawu Kar- 
f&knngn Placidum apkaweh wings py 
triePdeflmitz - tnhxtofcho Namneeko | 30 
bahgoht j diwi tuhxtofchns jebme wings 
zeetumk | zitti Eaudis vnnd tas Pnllx 
bfthgoht eeghafebf fbw eekfchan to Vppi 
Jordan j vnnd winjo nomirrofchas Mee- 
(fas gir eekfchan to Jordan Stranhmeh 33 
nofkreynJTcbas beds to Jubri Afpaltiten | 
kattra fautz to nomirrnfchn Jnhri | vnd 
tad gir winja pus Jordanes beds Mache- 
ron j wiffor tee Rómeri par wiffeem Jud- 
deem vskbednfchi | vnnd leeln breePmi- 40 
bn darriyufchi. Kad no Seemu itf-eiyoht 
tas Pawaflaris attghaya | vnd Wefpafia- 
nns dlirrdeya | ka Nero nomirris by | 
ghulleya wings Csefareá | vnd fattaif- 
fiyahP peepehfch | vnd gir wiffns Pilis 44
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to Juddo vnnd Idumeero vsjehmis | bos 
zittas Pilis | kattrus zitti fweffchi Kar- 
fafaudis turreya | vnnd wiffur gir wings 
eekfchan tahm Piielim eeiadenayis R0- 

5 mero Karralaudis | ka wings Jerufa- 
lem | kattra ween attlicka | jo l&htake 
vswahreht vud vsjembt warratu. Vnd 
gir tanny laika Wefpafianus par Keiferi 
vsm&fts | pehtz to ghaya Wings eekfchan 

io Egyptes, vnd no tennenes dfierhP wings 
eet eekfchan Italien | vnnd pa-wehleya tam 
Tito tcekam to Sp&hku vnd Kafru prettie 
teem Jnddeem. Bett Titus | ghribbadams 
kahdas Weetas py Jerufalcm iPluhkoht | 

is kad wings tawe pee-jayis by | tick iP- 
fprucka | ka tas Juddo RohkahP nhe tap- 
pa. Pehtz vs-fitta wings fawn Legheri 
py Scopos | nhe tafe no Pills | vnd iP- 
dalliya tohP Karral'audis | to Pili wai- 

20 rahk nhe ka weenk weeta apfehdeht. Tee- 
kams by warr&n leels Pullx Laufcho no 
wiffahm Pileem | no wiffeem raalleem 
ghribb&dammi tohP Leeladeena Swftht- 
kus fwehtiet eekfchan Jerufalemes | fa- 

26ghayuffchi.To briedi by arridfan (ka jaw 
f&tzietz gir) eekfchan tahP Pills dauds 
fapnllzeyufchees | nhebehdneeki nickni 
Landis | no Galileero Semmes iP-dfie- 
ti | vnnd by tries Pullki eekfchan tahP 

30 Pills | kattri to weenadigu Wallftn jo 
Deenas jo wairahk (ka tad noteek) 
faplohf/iya. Weenas Pnllx turreya to BaP- 
nizu | teem by par WirPneeku Eleaza- 
rns | Simona Dahls | teem palliedfeya 

3& tee Muitineeki | nickni blehdigi Lan
dis | kattri tohP Nammneekus fohte 
eeniedeya. To ohtru puP tahP Pills tur
reya Johannes | katters wiffu Nhelaim 
ee-fahka. To auxtaku Pus turreya Si- 

40 mons ar diwidePmitt-tuhxtofcheem Idu- 
meereem | kattri aitzenati by [ to Pili 
prett MniteneekoWehligumu | vndWar- 
ras darrbn ghellbeht | vnnd ghribbeya 
daffch | ka tee Weeffis nohft buhtu biy- 

46 ufchi | bett nhe fpeya.

Titus | r&dftdams | ka eekfchan tahP 
Pills Jerufalem tick dauds Laufcho | 
kattrus nhe warreya fkaitiet | famuckn- 
fchi by | fattaiffiyahP vnd lapullzeyahP 
leelo fteikfchano | to Pili apfehdeht | 5 
vnd weenu Rattapili apkahrt tahP fift | 
ka Ghriftus teem by fatziyis | teekams 
tee Laudis kohpa | ka tas Badds tohP 
jo ftipprake fpeeftu | vnd mohzitu.

Kad to tee Juddi redfeya | fayehmehP 10 
tee ar wiffu fp&hku tam prettie ftahweht. 
Bett ghalls by klahte | laime nhe by 
wairs | Deews muhffo Kungs ghribbeya 
tohP wifehkim iPpoftiet | tapehtz teem 
arridfan nheneeka iP-dewebP | tee nhe 15 
warreya faderretees. Vnnd gir tanny lai- 
kh eekfchan Pills weens Dumpis biyis 
ka leels Pullx Laufcho apkautz tappa 
py tahP BaPnizas.

Ta Pills Jerufalem by fohte ftippra 20 
tanny weeta | kur warreya pee-kfuuhtpy 
Pills | tries Muhri by ( apkahrt teem 
tee Juddo Karrafaudis ar wiffu fp&hku 
apfehdchP | to Pili fturrmeht | vnn leelu 
darrbu ftrahdadammi gir tee diwi Muh- 25 
rus vswarreyufchi vnnd eey&mufchi.

Tanny paffeha laika gir nhe iP-fkaita- 
mams Pullx Laufcho Badda mirris. Par 
weenu mafu kummofl'innu Maifes gir tee 
labbaki draugi fow kappayufehees vnnd so 
baddiyuffehees. Tee B&hrni gir teem 
W&tzakeem T&hwam vnd Mahtei dafehe- 
reis to Barribu no Muttes iPrawuffchi | 
teitan nhe gir ney Brahlis ney Mahffa 
weens ohtru fch&loyis. Weens Puhrs lab* 86 
bibas gir dauds Gulldinnus maxayis. 
Daffch gir Ghowafuhdus no leelu baddu | 
dafehi tohP SixnuP no S&ddleem | tahP 
Ahdas no Brunneem no krimtufTchi vnd 
fthdufchi | dafeheem gir Seens Mutteh 40 
biyis | vnnd gir tha nomirrufehi attraP- 
ti | zitti gir LangwegohP meckleyuf- 
fchi | ar Suhdeem prett Baddu twer- 
tees | vnnd gir tahds leels Pullx badda 
mirris | ka Ananias 1 Eleazara D&hls | 45
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katters. Apfedefchanas laika py Titam 
behdfis by Į ftahfta | ka fimbtz vud peetz 
padefmitt tuhxtofchi nomirmffchi Zillwft- 
kie ekfchan Pilis attraflti und aprackti gir.

& Egefippus raxta | ka zaur weenem 
Wahrteem tiek dauds tuhxtofchi Mirroni 
iPnftiti gir | vnd ka py feffchi fimbti- 
tuh(x)tofehi Zillw&ki palickuffchi gir | 
kamehr ta Pilis apf&hfta biyuffi. 

io Tee Juddi turreya wehl to Pilli Anto
niam | kattra ftippra Pilis by | tee tur
reya arridfan to Bafnizu | no kattras 
weens Tilltz eekfchan to Pili ghaya. To 
Pili vsjembt | by ftipprake jaftrada | 

is nhe ka kahda weeta. Bett Tito | jebfche 
ghann teefi'e by | ka tas Badds tohfi Jud- 
dus pehtz ghalla eekfchan to Pili d&lldfi- 
tu vnd dallitu | kfua tas laix ghann 
gharrfch | vnd mohziyahs Į pakuhdena- 

20 dams tohi Karrafaudis | teem by to Pili 
ftnrrmeht.

Jebfche nu leela breefkniba teitan by 
jaržds | tad tomfthr wif/as leetas teem 
Romefeem iMewehi* | vnd nhe by wairs 

25 ney Vswahrefchanas ney Laimes py teem 
Iuddeem. Kad nu tee Rbmeri to Pili vs- 
j&mufchi by | dewe tas Trummeteris ar 
to Bafun weenu fiem | vnd tappa tee 
Juddi J kattri to Pili turreya | wiffi no- 

80 kauti | zitti no to Muhri nom&Pti | zitti 
gir paffchi nom&ttuffchees vnd nomirru- 
fchi | zitti gir Nacktu peepehfch eek
fchan to Jftllgawu b&hguifchi. Pehtz gir 
tee Karrafaudis vs teem kattri to Bafnizu 

85 turreya ftippre mahkuffchees. Titus ghrib- 
beyis to BaJPnizu fch&loht | bett Deews 
tha nolicka | ka wiffa fch&lofchana pa 
ghallam by. Aifto kad ghann illge vnd 
ar wiffu fpahku karrohtz vn ftrahdahtz 

40 by | vnd tee Juddi ney ar Draudefchanu 
ney ar Pahr-Runnafchanu tahfi ftippras 
Weetas vsdoht ghribbeya nomanniya tee 
Karrafaudis | ka teem tanny weeta nhe 
warrfttu zittade peekfuht | ka ar Bad- 

45 dn (katters wehl kawatohP) jeb ar Vggu-

ni. Vnd ta gir zitti no tėem Karrafau- 
deem Vgguni eekfchan to Bafnizu eemit- 
tuffchi ( teitan gir ta eedftgguflees | vnd 
tanny ftunda tas krahUnis | jaux vnnd 
auxtz Narams Į katters to briedi fchnrrp s 
vnd turrp teicktz by fad&dfenahtz vnd 
pftllnohi? tappis.

Tee Juddi kattri to auxtoku Weetn 
tahP Jallgawas turreya | gir zitti eek
fchan to J&llgawu eeb&guffchi | bett is 
douds wairahk gir zaur Vgguni vnd ar 
Sobeni nomaitati. Tee Bafnizas Kungi 
gir leelo luhkfchano luhgofchi | tohU 
dfiewus attftaht | bett teitan nhe gir 
fch&Iaftiba py Deewu vnd Zillwftkeem it 
attraftina biyufii. Titus | ka Egefippus 
raxta | gir adbilldeyis [ kad winjo Baf- 
niza vnd Deewakallpolchana pohft gir | 
tad irr to Bafnizas kungo nhe waya- 
goht. so

Ta Ilpoftifch&na tah£ Bafnizas gir 
notickuffi vs patt Labrentfcha Deenu |
10. Augufti, ihtt vs to Deenu | kad ta 
pirrma Bafniza no to Babyloniefo Koni- 
riu fad&dfenata gir. Vnnd gir ta Deena s$ 
ihpaffche ta Nhelaimesdeena tay Bairn- 
zai biyu/fi | vnd no to pirmo Bafniza 
vnd tabfl Vstaiffifchanas | ksttru Salo
mons vftaiffiya | ibB to ohtru ghadda 
Wefpafiani | kad ta Bafniza will klahyew 
iflpohftita tappa | gir tuhxtofchi fimbtz 
vnd weens Ghadds.

Bett no to laiku | kad ta ohtra Bafni
za tappa eefahkta darrieta | kattra ohtra 
ghadda ta pirmaya Cyri eefahkta tappa | u 
gir triePfimbti | fefTchdeihnitz vnd de- 
wirii Ghaddi. Kad nu tee Juddi tba fpai- 
dieti tappa | jebfche nheneekada zerriba 
tabU Peftifchanas by | mirra dauds tuhx
tofchi Baddu | tom&hr pallicka tee Att-# 
lickufchi vs fawu Prahtu. Iofeps raxta | 
ka tannis Deenahfi | kad ta Bafniza fa- 
d&gguffi vnd iPpohftita gir { weena 
breeJPmiga leeta notickuffees | kattrn 
zitti Laudis nhe lžlhte titzehfi. Tur by a
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weena ghodiga Ghafpafcha | baggata vnd 
no auxtas Tautas | winja puP Jorda- 
nes | no iPbailes ar zitteem eekfchan Je- 
rufalemes eeb&guffi | Kad nu ta Jellga- 

& wa tiek iohte mohzita vnd fpaidita tap- 
pa | ar Baddn | gir winja fawu jaunu 
Behrninu eekfchan Scbuhpli | (ar kahdu 
Mohku und Waidu | warr ick-kattris 
nopraft) nokahwuffi j vnd weenu puP 

io zappuffi vnd ahdurfi | to ohtru PuP gir 
winja preekfcha z&hluf/i teem Karraiau- 
dcem | kattri apkahrt fkraidiya | ehft 
meckladami. Bett tee Karfafaudis gir 
par to breePmigu leetu nobiyayuffchees | 

15 vnd tomahr par to nabbagu Seewu ab- 
fchaloyufchees | vnd fchahP leetas teem 
auxteem Kungeem eekfchan Jerufalem 
ftahftiyuffchi. Schy breePmiga leeta gir 
tohP parrunayuffi | ka tee no to Deenu 

20 dohmaya idw dohtees | gir ar Tito ap- 
runnayuffchees vnd derreyuffchi | bett 
kad nu illge by ghaidietz Meeru dar- 
riet | vnnd tee Meeru vnd meerigu dile- 
wofchanu luhdfe | kad tee jaw ar baddu 

25 iPmehrdiiti vnd par leeku mahkti by | 
palieka tas tha | vnnd gir nhe dauds 
Deenas ta Jiillgawa wehl ar leelu Mohku 
vsturrata. Tanny briedy gir nhe iP-fkai- 
tamams leels pullx Laufcho no leelas iP- 

30 bailes vnd b&hdam Į ka tee to Baddu 
wairs nhe warreya pahr zeeft | no to 
J&llgawu eekfchan Legeri teem Waide- 
nekeem RohkahP eebftguffchi. Teitan gir 
tec Iohte lfthta pahrdoti tappuffehi.

35 To laiku gir no nheyaufch tee Karra- 
wicriredfeyufchi | ka weens Judds no fa- 
wu paffehu Suhdu gir Saitu | kattru kas 
by ed-riyis | meckleyis | tad gir tudelT 
tee Karrafaudis iatziyuffchi par wiffu 

40 Legeri | tee Juddi | kattri Legery ee- 
baguffchi | gir Saitu eeriyuffehi. (Aifto 
kurr by zitti no teem Juddem | kattri 
no leelas Apmecklefchanas zittu uhenee- 
ka ka Sitfltu warreya nohft neft | vnnd 

45 preekfclian teem Karrafaudeem twerrt.)

Schy Slawa darriya | ka tec Karralau- 
dis I dohmadammi py wifieem Juddeem 
Sâlltu attrait I wairahk nhe ka diwituhx- 
tofehus Juddus weena Nackty vsgreefuf- 
fchi gir I und buhtu wairahk nomaitati | 5  
nhe buhtu. Titus litzis ii-lauckt vnnd 
pawehleyis | ka nhe by toliP ghuhPtitus 
kaut vnd murriet.

Pehdige gir ta Jâllgawa Jerufalem 
vsjâmbta j vnd teitan gir neds Jauns neds io 
W&tz fch&hlotz I tomàhr gir pa- 
wehl&litz j ka by wiffus nabbagus Lan
dis I kattri nhe fpehya prettie turreh- 
tees I fchâloht. Tha gir wiffa Jerufalem 
zaur zaurem no teem Waidenekeem ir. 
breePmige iPpohftita | eedâdfenata vnd 
fad&dfenata | ka tas wis wairahx ghabbals 
pohft palieka | masNammo gir pallickuf- 
fchi I ka warratu Romero Karralaudis 
eekfeha eelickt to Pili farrghat. 20

Tur gir arridfan zitti pohfti | ackmi- 
naini Nammi vnd Turrni pa weenam pa
lieku fichi j tuckfchi vnd pohfti | tiekai 
Simey I ka tur zittureis weena Pills 
beh ft gir biyufiï. 25

Ynd gir tha Jerufalem iPpohftita vnd 
wifehkim famaitata | (8. Septembris, id 
eft) vs mafo Marias Deenu | peekta Meh- 
neffi pehtz to ka ta apfàhfta tappa.

No to leelu Pullku | kattru nhe war- so 
reya nhe iP-fkaitiet to kattri dfiewi by 
Rohka jambti | gir Titus feptingpadeP- 
mitt-tuhxtofchus Į wiffi jauni ftippri 
Wieri I vs Alexandria fuhtiyis | turrpatt 
ka mufehigi Warrgi Ackminus neft vnd 35 
ftradaht. Dauds jauni Laudis gir | ka 
Lohpi I itt lahte pardohti. Diwi tuhxto- 
fchi gir fchurp vnd turp fweffchahP Sem- 
mehP iPdalliti Į par wiffu Rümero Wall- 
ftu I ka tee ka kahdi fihrmi Į no SwU- 40 

reems faplofi’iti taptų. Wis Pullx no teem 
ghuhftiteem | kattri dfiewi gir biyuf- 
fchi J dewinyidePmittz vnnd feptinyi 
tulixtofehi I kur pirms tahP Apiehde- 
fchanas biyuffchi gir dePmitz reifas limb- 45

5
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ti tahxtofchi | eekfchan tahP Pills | kat- 
tri wis wairahk fweffchi biyufichi | nhe 
Nammneki | tomdhr wiffi no Jnddo tau
tas vnd zilltas.

6 Kad nu Titus Jerufalem ar Warru 
vsjehmis | fad&dfenayis | iPpohftiyis vnd 
klaiye darriyis by | apftipprenaya wings 
to Weetu no tabP Semmes ar Karfal'au- 
deem Į to apkahrt ghullamo Eaufcho 

io dehT | vnd wings nogbaya lieds to Vppi 
Euwraten Į aifto lieds to weetu gbaya 
tanny laika to ROmero Wallftas Efcha. 
(alij Robefcha). Bett kad ta baggata | 
iPteickta | fw&hta Pills Jerufalem iPpoli- 

15 ftita gir | tappa fkaititi no eeiakumu 
tahP Paffaules tfchettri tuhxtofchi triefi- 
deftnittz vn tfchettri ghaddi. Nom eeia
kumu tahft Pills Rom aftotiifimbti diwi- 
deJPmittz vnd tries Ghaddi. Pehtz to ka 

20 Chriftus mohzietz by zftttorta dePmitty 
Ghaddd. Ta gir Jerufalem | ta wiffa i£- 
teickta Pills eekfchan Auftruma Semmes 
weenu breePmigu ghallu j&hmuffr.

Ta gir Deews to Nitzifchanu vnd 
25 Pullgofchanu ta Ewangelij iodiyis | vnd 

wifiai Paffaulei weenu breeimigu Mah- 
zibu dewis | tokP pamahziet Deewa dui- 
mibu vnd iohdibu byht | vnd iW py 
Deewu vnd Chrifti Attfifchanas attgreeft. 

so Aifto ja Deews nhe gir fcho Eaufcho 
fch&loyis | kattreem wings tick krahPnas 
Solifchanas dewis | kurr tick dauds leeli 
fw&hti Proweetes vnd wdtzi Tahwi biyuf- 
fchi | ja | kattra Chrifto Affinies Raddi 

85 biya | ka tad wings ghaufchake nhe foh- 
dies | zittus Eaudis | kattreem no fawa- 
das fchalaftibas tas Ewangeliums dohtz 
gir | vnd tee tomalir nhepatteitzigi gir | 
vnnd iftanu Deewa kallpofchanu vnd 

40 Attftfchanu nitzina | vnnd ar leelaku 
zeetaku Sirrdl pullgo | ka muhifcham 
Paffauleh nhe gir no titzis. Tapehtz gir 
tas ghann tees | ta Sohdiba nhe buhJP 
table | vnd teem notix | kas Jerufalemey 

45 notitzis gir. To bull# mums no Sirrds

apdomaht | ka mehf attftayammees no 
Ghrfikeem | vnd eekfchan ihftfinas Attli- 
fchanas Chrifti attgreefchammeeft. Amen.

24. «Evangelia»* Георгія Элгера 1672г.
♦Evangelia Toto anno fingatis Dominicis et 5 

feitis diebus juxta antiquam EccleUae confvetudi- 
nem in Livonia Lothavie praelegi folita. Ex Latino 
in Lothavicum idioma translata. Per R. P. Geor
giani Eiger è  Societate Ieav. Omnipotens operis 
nostri fis anetor et alpha. Sis merces opere, ac м  
omega fine carens. Vilnie Typis Acad: Soc: Iost 
Anno D. 1672.

Dfica I: post Pafcha

To Swsetu Ewangel: aprakft S. Joannes
dywwidefmita gabbola. 15

To layku I paM wakkàrà laykà | kat- 
ters wens Sabbaths bya | vnd te durwis 
àyflsebti bya kur te m&cekli kòpa fa- 
ggaiuPi bya no yzbailes par terns J6- 
dems I nàcà Iesvs vnd ftawaeià wyd- 20 
du I vnd faccia vz tems:Mers ¿r iums: 
Vnd to faccyis | radia terns ròkas vnd 
fanu. Tad te m&cekli tappà lixmigi | to 
Kungu rsedžadami. Tad tas faccià àtkal 
vz terns: Maers àr iums: lydz k& man 25 
tàs Tsews futyis ir | tà futu es iùs. Vnd 
to faccyis I putu tas vz terns | vnd fac- 
cià: Iemmeta to Swsetu G&rru | kattrems 
iùs tds grsekus pamaettifet | tems palėk 
te pamefti | vnd k&ttrems iùs tds patta- 30 
rsefet I tems te pallek paturraeti. Bet 
Thomas wens no tems dywwepadefmit- 
tems I katters daewaets dwinis | ne by 
pe tems kad Iesvs nàcà. Tad faccid tarn 
te cittì màcekli: Maes effemi to kungu 35 
raedzaeiuPi. Bet winP faccid vz tems: Jd 
es ne raedzaeM ekPan winid rokds tds 
naglo žymes | vnd leku manim piritu 
ekPan tàs naglo wetas Į vnd eleku man- 
nd rókd ekPan winid fanu | tad es to ne 40 
tyccffiPu. Vnd pdr dftonie denerns bya 
winid màcekli atkdl tur ekPan | vnd 
Thomas dr terns. Tad nàcà Iesvs caur 
ayzflaektems durwems | vnd ftawseid
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wyddu terns | vnd faccid: Maers dr iums: 
Paec faccia winP vz Thomu: Stepe Pur 
tauwu pirfti | vnd rauge mannas rokas | 
vnd nes Pur tauwa r6ka | vnd lece ek- 

5 fan mannd Janu | vnd ne palec wairs 
netyccigs | bet tyccigs. Thomas dtbil- 
dseid vnd faccia: Mans Kungs | vnd mans 
Dews: (Iezns) Iesvs faccia vz to: Thomd 
tapsec kd tu man es rmdzmis | es tu tyc- 

io cigs: Swseti ir te | kattri ne ir raedz®iu- 
Pi | vnd tamaer tycceiuPi. Daudzds cittas 
zymes ddrrid Iesvs wsel prekPan fau- 
wems mdceklems | kdttras ne rakftitas 
ekPan Pas gramdtds: Bet Pd ir rakftitd | 

in kd ids tyccaetd | kd Iesvs ir Dewd dacls j 
vnd tycceddmi wareta dabbuit1 2 1) to dzi- 
woPaud ekPan winid wdrdu.

D nca 2. P oft Pafcha.

To Swsctu Ewangel: aprakft S. Joannes 
20 defmitta gab.

To layku faccid Iesvs terns Pharifaee- 
rems. Es efmu weus labs Gans: wens 
labB Gans d6d fauwu dwaofelu pdr fau- 
wems dwwems. Bet wens dlgats | kdt- 

25 ters ne ir wens Gans kdm tds dwwis ne 
pedser | rsedzd to wilku nakot | palayze 
tas dwwis | vnd b»gd | vnd tas wilks 
fagrdbd vnd yztrdnce tds dwwis. Bet tas 
dlgats bsegd; difto winP ir wens dlgats | 

30 vnd ne 61d tds dwwis1). Es efmu wens 
labs Gdns | vnd pdziftu mannas dwwis | 
vnd te mdn pdziftd. Lydz kd man tas 
Tsews pdzift, td pdziftu es to Tsewu. 
Vnd es d6mu fauwu dwmfelu par mdn- 

35 nems dwwems. Vnd mdn ir wml cittds

1) CpB. Hh« j . EBanr.: un kad tycadami, dzeywo- 
azanu dabatamet iksz worda jo.—

2) Lobs gons dwefeli fowu diid por wufzkom fo- 
wom. Bet olgocaS, an kotrys näva gons, kotra nkwa

•JO eystos wubkas, radz wylkn atiejnt, and pamat wu- 
fzkas, on big: and wylks gyasta un iztronkoy wu- 
fzkas: Bet otgoczs bkg, topee kad winfz ir ofgoczä, 
un nawa winiam bkdas par vnfiskom.

dwwis | kdttre ne ir yz Po küti | vnd tds 
bus mdn dridzdn dtweft | vnd te mannu 
bdlxni dzirdms: Vnd büs wens dwweku- 
tis vnd Gans1).

Dnca 3. poft Pafcha. 5

To Swsetu Ewangel: aprakft S. Ioannes
feePpadefmitta gabbola.

To ldyku faccid Iesvs fauwems mdee- 
klems: Pdr wenu mazzu brydi ifts mdn 
ne rsedzaofeti; vnd dtkdl pdr wenu maz- 10 
zu brydi iüs man rsedzsefeti; difto es 
emu pe Tscwu. Tad faccid citti no winid 
maceklems fauwd ftarpd: Kas tds ir | kd 
winP vz mums fakkd: Par wenu mdzzu 
brydi iüs man ne rsedzsefeti; vnd dtkdl 15 
pdr wenu mdzzu brydi | iüs mdn rad- 
zaefeti | vnd kd es pe Taewu emu? Tad 
faccid te | kds ir tds | kd tds fakkd: Par 
wenu mdzzu brydi? Mrns nezinnam ko 
tds runnd? Bet Iesvs nomdnnid kd te to 20 
gribbeia iautdt | faccid winP vz tems: 
Par to iüs fauwd ftarpd dpiautdtes | kd 
efmu faccyis: Pdr wenu mazzu brydi iüs 
man ne raedzsefeti | vnd dtkdl par wenu 
mdzzu brydi iüs man redzefeti. Pdttes | 25 
pdttes es fakkd iums; iüs raudafeti vnd 
waidafeti | vnd td paffaul feuw preedfes: 
Jüs bufeti nofkummnPi bet iufa nofkum- 
Pend taps par preku. Wend few kad td 
weddas | tad ir tay nofkumPenas | aifto so 
winie ftundd ir dtndkufa: bet kdd pe- 
dzimmufa ir to bernu | tad ne peminnd 
td wairs tds fapas pdr lixmibas psec | kd 
wens cilwmks ekPan Pas paffaules pe- 
dzimmis ir. Vnd iums dridzan nu ir no- 85 
fkumPend: bet es iüs dtkal redzePu | vnd 
iufu firds feuw precafes | vnd iufa pre- 
cibd newens no iums dtiems.

1) CpB. ib. un byu8 ▼ins kütia an vins gons.
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25. Изъ Катехизиса * Г. Элгера 
1672 года.

* C a t e c h is m u s  s e v  B r e v is  I u f t i t n t io  d o c tr in a e  
C b r if t ia n a e  Q u in q u e  G a p it ib u s  co m p r a u h e iifa  in  p r a -  

5  t ia m  g e n t i s  L o t h a v ic * .  V iln a * . T y p is  A c a d :  S o c : I e e v  A n n o  D .  1 6 7 2 .
Pro felici mor.te tres orationes.
Caur to fwaetu kruftu zyme | pefti 

mus Dews no mufems enaidnekems. Maes 
Ю peludzam teuw Chrifte vnd flawaeiam 

teuw: Aifto caur to fwaetu kruftu es tu 
peftyis to paffauld.

0 kuugs Iesv Chrifte tu dziwa Dewa 
dads | 16c tauwa c6fand | kruftu | vnd 

i& nawe ftarpd tauwu fodu ( vnd manna 
dwaefel | taggadio | vnd ekfan to ftunda 
mannas norairfennas | vnd dod man tau
wa zmleftibd vnd milefirdibd J dziwems 
graeku pamaefanas | nomirrufems nmzi- 

20 ga duffefaud | wyffems kriftitems mdru 
vnd wenpratibd j mums graecnekems lab- 
ba dziwofana | vnd mdziga precibd. 
Amen.

0 wyffufaldais Kungs Iesu Chrifte 
25 ftawa man nabbagam grecnekam klat | 

kad es cikftes dr wyffas ne iffakkamas mu- 
zibas | ne palaid man ekfau tas brefmi- 
gas paftarras ftundas | no kattras man
nas nabbagas dwefelles mdziga laima vnd 

so nelaima karras: ne peminni 6 faldais Iesv 
tauwu brefmigu fodu pretty tauwu grsec- 
neku | bet zaelo par tauwd raddiba: Ne 
rada tauwd dufmiba pretty tauwu waid- 
neku | bet pemin tauwd leld milefirdibd 

35 pretty nabbagu nozedzigu cilwseku. Aiz- 
mirs 6 milais Iezv wyffus mannus grse- 
kus | dr kattrems es tauwa dufmibd pa- 
kudenais: bet erauge dr zseligems dccims 
vz to | kas teuw dr zemmigu firdi pe- 

■10 ludz. Japfagau es dr fauwems graekems 
efmu pelnyis | kd tu man war ekfan 
muzigems vggunims noftumt | tamaer 
newens teuw to fpseku war dtiemt | ka 
tu war no muzigas pazufannas peftit: 

45 aifto ко fkan tauws faldais wards Iesvs?

neueku cittu | kd peftit&is: tapaec 6 wy
ffufaldais Iesv I pallėc man nu | vnd mū- 
žam Iesvs | tas ir | Peftitais.

Kungs Iesv Chrifte tu dziwa Dewa 
dsels I caur tauwa rukta nawe | .kattrd 5 
tu es cėtis par man nabbagam grsecne- 
kam pe to kruftu koku | wyffewair&k 
kad tauwa fwmta dwaefele no fauwas mė- 
fas fkirrd I dbžselojas par manna nabba- 
ga dwmfel | kad ta fkirfes no fauwas ю 
mėfas I vnd dod winie yz fas paffaules 
wena laimigd noefana | vnd pawaddi 
to vz tds mužigds dziwofanas. Amen.

26. Изъ духовныхъ пѣсенъ * Элгера 
1673 года.

* Cautiones spirituales ex Latinis, Germanicis 
et Polonis tranflatae in idioma Lotbavicum, additis 
pluribus, per T. Georgium Elger d Societate lesu.
. . .  Vilnae Typis Acad. Soc. lesu Anno D. 1673.
172 нун. стр. -t- 6 (Index). 20

De Beatiffima V. Maria. Salve Re
gina.

Sumnata debbeffu Kienind kattrd 
Chriftum zydenaia.

Ar fauwems fwetems krutcms | Par 25 
lab mums grecnekems.

Sumnata mufa cerribd | faldiba vnd 
dziwiba.

Mdta milefirdibas j pilna želeftibas
Yz teuw mes yzwaiati Euas berni зо 

faucam |
Yz teuw mes nopufames vz fas war- 

gozemmes.
Sauwu nelaimu želodami | vnd gauž 

dpraudadami. 35
Eia mufa Eprecataia | pe Dewu dyz- 

bildetaia.
Raug glif vz mums palaiftems dr že- 

ligems dccems |
Kad mums prekf Dewu bus et Į Iesum 40 

ley mums redzet.
O želigd I 6 fkaifta j 6 faldd Maria;
Mirfans layku ftawa mums klat lesus 

vud Maria. (p. 100).
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Maria Gottes mutter.
Ma(m)ria Dewá mate | ludzá Dewu par 

mums | mes ludzam mufu Kuugu lesura 
Maria tauwu delu | ka tas mums gribbi 

5 peminnet ekPan wyffems mufems be- 
dems | ká tas mums zeligs gribbi but 
caur fauwa fweta nawe | caur fauwu 
grutu moku | kattru Iesus par mums ir 
cetis | gan pe to fwetu kruftu yzpeftyis 

io to wyffv kriftita draudze. Kyric eleifou | 
Clirifte eleifon | Kyrie eleifou.

0  wyfsi Dewa Engeli ludzet Dewa par 
mums etc vt fupra.

0 wyfsi Dewa Swaeti ludzet Dewa par 
15 mums etc. (p. 101).

Maria zart.
Maria zmliga Dewa mate Maria mila- 

firdiga | gribbi mums no to wselnu pa- 
fargat | vz mufas uawes ftundu pe mums 

so but klát; Maria Iumprauw par Iumprau- 
wams yzludz tu mums wyffems wyffo 
mufo groko pamePan no Iesv Chrifto 6 
Maria es tu zseliga pallidze tu mums | 
bes teuw newaid mums preciba: Mies 

25 ludzam teuw ó Maria ludze par mums 
Dewa mate Maria, (p. 102).

Sanctiffima etc.
Wyffu fwsetak 6 Maria Dewa máte 

Tu es gaifak ekPan debbes ne ka wena 
so zwaixne.

Tu es pukkis ó Maria Jumprauwibas |
Tu es fmarPaka ka liliums vnd wyffas 

rozas |
Tu daePana es Maria gracnekus 

35 Tu es Eprecataia wyffus baedigus.
Tu es edzePen Maria wyffus waius |
Tu es pallidzenataia wyffus kriftitus.
Tu Kaeninga es Engelus | vnd Pro- 

phetus |
io Patriarchus | Apostolus | vnd wyffus 

Swsetus.
Sumnata es tu ó Maria iuris zwaixna

No teuw ara yzgais taiüie wyffus Swae- 
tus Saule.

Tu es yt wena 6 Maria pelnius no 
Dewu

Ka tu pallek Jumprauw mužam Į vnd 5 
lydz par máte.

Tauwu drnlu ár mums Iumpraw faly- 
dzena |

Ka winP mufus enaidnekus wyffus 
klulsina io

Ludz tu tikkuP ó Maria tauwu dadu 
Par wyffu mufu waiadziba | meru vud 

weffelibá.
Kad mums átes ne yzbaegta nawes 

stunda is
Ley núes etam ekP duffoPau bes gailu 

mužige. Amen. (p. 102— 104).

O gloriofa Domina.

O Iumprauwa warren godenata 
Par wyíTems debbeffems pacelta 20
Kas teuw fwmtyis ckam tu bya 
Ar tauwems krutems zidenaia.
Ko pirma máta by nozegus |
Ar tauwu augiu átmakfa |
Ka mrns warrmtu debbefsis kliut. 25
Par debbeffu durwis mums tappus es.
Tu wyffuaukftaku karaingu durwis 
Vud gaifumas fkaifta muiža |
Ka ta dziwiba caur lumprauwás dota 
Ius yzpeftiti precates. so
Gods ir teuw kuogs Iesv Chrifte 
Kas no wenas Iumprauws pedzim- 

mis es I
Ar Dewu Tiewu | vnd Swrntu Garru |
Nu laycig I vud mužam bes gailu. 35 

Amen. (p. 104).

Maria mater gratim.
Maria mata žmleftibas
Vnd mate milaiirdibes
Sarga mums no to enaidneku 40
Vnd nawes ftunda ftawa mums klat.
Maria Iumprauw par Jumprauwams |
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Izladz mums waiems grcecnekems | 
Wyffus greekus pamcPanu Į 
PrekPan tauwu dailu ayzbilde mums. 
O Maria caur tauwu dailu | 

b Caur Dewu Taewu | vnd Swsetu Garru | 
Stawa mums klát mirPenas ftunda 
Vii d dod wenu žaeligu nofkirPena. 
Góds ir teuw Rungs Iesv Chrifte 
Katters no wenas lumprauws pedzi- 

įo mis es
Ar Dewu to Tewu Į vnd Swaitu Garru 
Nu laycig I vnd mužam bes gailu. 

Amen. (p. 105).

Imperatrix.
is O Maria Iumprauw par wyffems Iura- 

prauwems warram flawenat:
Tauwa flawa vnd debbeffo godu ne- 

wens ka Dews war daudzenat:
* Par wyffems Eugelems wyrfu debbes 

20 paaukfteneta: Ynd par wyffems Swsetems
no Dewu wairak gódenata. Ludz par 
mums Dewu 6 Maria.

0  Maria Dewa máte wyffus kruftitus 
abbrunniotaia: Ludz no Dewu wylfems 

2 5  grocnekems wyffus graikus pamePan * 
Weffelibd waiems | baidigems eprecena- 
Ben: Dzywems meru vnd milibá | nomir- 
ruPems wegla dufaiPaná | vnd muzigd 
preciba.

30 0  Maria milefirdiga mate pilna žaole-
ftibas: Sarga mums no to liaunu enaid- 
neku nu I vnd wyffuwairak |

* Kad mums ates mufas dziwoPanas 
paftara ftunda; Ne laid mums to rae

3 5  dzet I bet dzen talie to Satan no mums; 
Ne palaid mums tad 6 Maria, (p. 106).

Dies irai, dies ilia.
Ta bailigá dufmibás dená 

Ar vggun Paffaul zuddenás |
40 Ká Dawids vnd Sibillá dzedá.

O kadá trokfná | kadá faiukPand bus 
Kad Chriftus náks Paffaul fodit |
Yud wyffas letas naig yftauias.

Brinigd balxnd par wyffu paffaul 
Skannes | vnd wyffus mirrones 
PrekPan Dewd kraeflu dicends.
Nawe vnd wyffa Paflauls raddibd 
Brinodam ftawes raedzadami 
Tik brefmigd | vnd ruktd fodibd.

Wend gramatd taps prekPan ftellaetd 
Kur wylfo cilwaeko graeki erakftiti |
Par kattrems terns bus dtbildaet.
Kad vz kneflu fogis fsedes |
Wyffu kas fleppeni tas bus zitmams | 
Neneku palliks ne dtmakfats.

Ach es nabbags ko dtbildaePu |
Kur mekklmfu dyzbildetaiu |
Kad debbes vnd zemme tryfes.
Brefmigs fogis lydz milefirdigs 
K6s tu zselo | tos welt žselo |
Pe man dr radd tauwd žaeleftibd.

Pemin Iefu ka tu mannis paic 
Atnacis es ekP 5o Paffaul |
Ne dod man redzet mužigu kaunu.
Grut vnd gauž es tu man mekklseis |
Pe krultu lelas mbkas cetis |
Ley tauwd cePan pe man ne zuft.

Taifnis fogis dar milefirdibd |
Pamet man mannus nozegumes j 
Ekam man weles ndkt prekP feuw.
Es kd wens grecneks nopuPos |
PrekP tauwems kaiams krisdama ludzu Į 
Par man 6 želigs Dews želo.

Magdalena no grekems raifia |
To flapkauwu pe kruftu paklaufid;
0  man dr terns falydzend.
Ley gan manna lugPand neceniga 
Tu tamer milefirdigs Sogis 
Sargd man no mužigu vggun.

Starpd tauwems yzredzetems 
Ley man ftawet pe labbd rokd:
No man ley talie but Helles moki.
Yz Helles moku besdewigus ■
Wselnems mužige nododams |
Aicena man dr yzredzetems.

Ar wyffu fird dr wyffu pratu |
PrekPan teuw Dews es klanias |
Stawe man kldt ekfian paftarrd ftunda



141 ИЗЪ РУКОВОДСТВА ДРЕОСЕЛЯ 1686 Г. 142

О äpraudama | 6 gratti denü |
Kad no zemmes äukßan celfes 
Cilwekì berni | vnd roditi taps.

Iesu milais vnd zeligs Dews 
& Dod nmms wend wegld äyzmigßen |

Vnd pec ta muzige duffeßen. Amen.
(p. 149—152).

27. Изъ руководства Дросселя 1685 г.
G&ntz knrtze Anleitung Zur Lettifchen Sprache | 

1 0  Ans Tages Licht gegeben Von Georgio Drcfzell | 
Paft. Pinck. Riga. In Verlegung Georg Matth. Möl
lers Im Jahr Chrifti 1685.

Georg Mancelii, S. S. Theol. L. weyl. FQratl. 
Carl. Hofprediger. Zehen Gespräche Deutsch und 

1 & Lettisch, Von Den meisten Sachen so auff der Reise 
und in der Hausshaltung Vorfällen. Denen AuPlän- 
dern zum beeten dieser kurzen Anweisung ietzto mit 
angefflget Riga. Gedrukkt mit Nöllers Schriften, 
1685.

2 0  VII. No Etzefchanas. Steppings | 
Toht.

S. Tee Etzefchi nhe dürr dands leetas.
T. Ko buhfz darriet | Mefch table.
S . Ney thè gir labbas Tappas | nhe 

25 labba Klahgba.
T. Kur fche dabbuis zeetu Kohku Tap

pahm. Tikk warr Riext dabbuit Bährnu 
nofchauft I kur dabbuifii tikk dauds | 
ka warrehffi Klughu noghreeft.

so 8. The ee-leetz labbu Tappu. Redfi | 
turr wätz Skrittelis | ifziitt weenu Spce- 
ki darri Tappu.

T. Ghann tafz zeetz.
8. Tee Schkehrfchi wiß lapuwufchi. 

35 Ar tabdu Rieku tee nafak darrbohß. Ta 
ais-eet laix lapijoht. Jaunus Schkerfchus 
tudelT darri { fteidfeeß | nhe kahwejeeß.

T. Kur eefahx etzeht?
8. Turr pakkalT Stalli: Etze fmalTke. 

40 Arrieg birrft?
T. Seine flappja budama welil weTl'ahß.
S . Etze kur fauß gir. Nhe attftah 

Wüllänus.
T. Weena Illx gharra ohtra iliffa.

45 8. Nozehrt to gharru. Usmett Wällä-

nu us Etzefcheem | tad eeP tee iinag- 
gahke.

T. Liedumd nhe warr ar Tappa-Etze
fcheem etzeht.

S . Kahdus tad turr? 5
T. Fldhftus Etzefchus
8. No kahdu Kohku plehfcb?
T. No Eggles | jebb no Preedu.
8. Kappehts tad nhe etze ar fchahdeem?
T. Tappas luhft us Stubbeem | SakkniP 10 

eetwehris turr ftippre:
Bett Preedas jeb Eggles-farri tee gir 

miexti | tee lohkahP.
S . Tad tee ar WeHamu Blugki jo

mafahk warrehP Jftrahdaht? ir>
T. Itt nhe neeka.

X. Diwi Semneekj kohpa runna us 
ZelTu.

Anftis | Mickelis.
A. Kurr eeffi | Mickel? 20
M. Eemu Jallghawft. [Zur Stadt. (Flec- 

ken).]
A. Ko wedd?
M. Gir zitts Puhrs Rudfu | zitts Mee- 

fcha I zitts Seeks Queefchu. 25
A. Paffcham [ wai Kungheem?
M. Paffcham. Wai tad tu itt tuckfch 

eefii?
A. Ko darrieP Brahlinn? Es fcho Ghadd 

itt tadai tuckfch palleeku. Nei man Rudfi | so 
ncy zitta Labbiba iPdewehP.

M . Nhe by Linni?
A. by tadai puPlieds.
Kad ta Pretze nhe buhtu bijuffi | tad 

jaw cP buhtu fchkieft iPniezis. sr>
M. EP fcho Labbibu pahrdewis | fawai 

Seewai Seetawas nopirkfchu | und fillum 
us Swahrkee.

A. Manna Seewa fclio Ghaddu palleek 
plieka ka Suttis. To Sauju Linno Saim- 40 
neekam neffifehu | luhgdams laid man 
weenu Kattlu gisdohd.

Nahkohfchu Ruddeni luhkohffim j ka 
maxahifim.
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М. Tad buhs ohtèr teek ja-dohd.
A .  Ko tad darnes | labbs Mickeliet | 

jo Kunghu nhe ghribb paliedfeht.
M. Sacka | Widdfemmeh ghann palie- 

5 dfam.
A .  Titzi I es TautalaikohPWiddfemeh 

nowafts usjehmu Sem | trieP Ghaddus 
brie Îehdejis | ghann labb eekuhleeP | 
attfprucku eP ar Lohpeem par Danghaw. 

іо M .  Arrieg tad Kunghi turr pallieds?
A .  Dohd Kattlus | dohd Ghohwi | 

dohd Kafu | dohd Sirrgbu.
M .  DarrbohP nhe dfann?
A .  Diann I bett ka kui ram Serarae.

15 Zitts eet trieP Deenas | zitts diwi | 
zitts tfchettras | ràttais pilla Neddeïu.

Pirrmdeenünhe redfehfi'i tu nhe weenu 
py Darrbu j ka WackarohP nahk py 
RijahP.

20 M. Kahpetz tad fchurrp attnahzi?
A .  Ta attnahzis | eP wehl Lohpus 

attwefchohP | kad Kunghi buhtu attpraf- 
Îijufchi I tad iPeetu kails ka dafcham 
noticka.

25 M .  Kahdu Wallodu turr runna.
A  Kahdu? No Rieglias lieds Wallkam 

runna muhfiu Lattwifku Wallodu | winiia 
pus wallkas par Ypp parzehlleeP the 
jaw Iggaunifku wallodu dfirrdehfiï.

80 M. Kur tu dfiewoji?
A . EP Tahrbatas Teefia dfiewoju | 

tricP Juhds-femes no Tahrbatas.
M .  KaP Kungham Wahrds?
A .  Nhe finnu eP | Muifchneeks by.

35 M .  Ka tu winnus warreji praft?
A .  Pats itt fchkjefte mahzeja lattwifku.
M. Kahdi teem turr Bafnizas Kunghi?
A .  Us muhffo Titzibu. MehP Lattwe- 

efchj ghajam Thahrbatà | turr lickam 
40 Bâhrnus Chriftiet | turr ghajam PatarohB| 

turr ghajam by Ghrüku luhdfefchanas.
M .  Py kam?
A .  By turr waliza Bafnizaskungs | 

taP runnaja fcho Wallodu itt fchkieftc | 
45 py to mehP ghajam.

M. Wehlieg winns turr?
A. Ne titzu. Sacka nu nhe ienn ais- 

ghajufchu | nhe fmnu SweedrohP | wm 
Kreewa- femmeli. Bett ghann KrahPne 
facka pawadditu. Wairahk nhe ka pus s 
Pilis Гаска pawadijufchi. Ghann taWahza 
to zeenija.

M. Es r&dfu | Ka tow Paftalas cijoht 
plieft. Mann wehl zitts palir Wiefes 
RattohP. i»

A. Rahdi fchurr (contract: rahdfchur) 
Ко praffi?

M. Dohd tfchettrus Gliroffchus.
A. Nhe dohfchu | ghann es dabbni- 

fchohP. a
Dohdeeta Deewam Ghohdu | TaP dohd 

mnms pillu Blohdu.

28. Изъ инфлянтскихъ или вост.-латыш- 
скихъ евангелій* 1753 г.

*  E v a n g e l i a  T o t o  A n n o  U n g u lis  D o m i n i c i s  e t  $  
F e f t i s  d ie b u s  j u x t a  a n t iq u a m  E c c le f i s e  c o n f v e t u d i -  
n e m  in  L iv o n ia  L o t h a v is  p r a e le g i  S o l i t a ,  Cum  
p r e c ib u s  e t  p r e c a t in n c u l i s  n o n n u l l i s ,  c u r &  q u o r u n -  
d a m  e x  C le r o  L ir o n ic o  recen tiC T im e j u x t a  n C ita tio 
r e m  lo q u e n d i  m o d u m  L o t h a v ic n m  T e r s a  e t  t r a n -  5  
s la t a ,  A c  in  lu c e m  E d i t a ,  A n n b , Q u o  a e te r n u m  
P a t r i s  V e r b u m  p e r  A n g e l o s  in  t e r r i s  e r a n g e l i z a -  
tu m  e f t  1 7 5 3  V iln a e  T y p i s  S .  R . M . A c a d e m :  S o 
c ie t :  J e s u .

Approbatio. »i

Jn fundamento infra feripti fide digni 
Teftiraonii conceditur ImprelTio Evange- 
liorum Lothavico idiomate. Pro meliore 
fide Dat: Yilnae 1753. Anno, Die 15. 
Maji. A. J. Zotkowski Epifc. Allalien. s 
S. A. D. P. C. Vicarius in fpiritualibus 
et OfFic: Gen: Viln: mpp.

Opus lioc Evangeliorum in Dominicas 
et Fefta totius anni Lothavicae verfionis, 
cum precibus et precatinnculis quibuf- # 
dam, ad normam idiomatis Lothavici hac 
in parte ufitati, recentiffime editum legi, 
et judicavi, nihil tale reperiri; quominus 
in locem edi, et typo mandari queat.



145 ИЗЪ ИНФЛЯНТСКИХЪ ИЛИ ВОСТОЧНО-ЛЛТМШСКИХЪ ЕВАВГЕЛ1Й 1768 г. 146

D Atom OiTuni in Livonia Die 27. Apri lis 
Annó 1756.

Jofephus Mfozewski Sch: Pr: Smol: 
Cau: et Ad: Sed: Yac: Livon. Par: Offu: 

б mpp.

Evangelia Lothavica In Dominicas 
et Fefta per Annum. Dominicft I-mà 

Adventùs.
lkfz worda Diwa Tàwa,-+-und Dàfa,-+- 

lo nnd Swàta Gòra,-«-Amen.
Uz gùda nnd teykfzonas Diwa Knnga 

wyfTuwalditoia, ikfz Swàtas Tryjadibas 
winiga, mums uz peftifzonas Dwefelu 
myofu, lofla mums Swàta Baznieyca 

15 Evangeliumu parakftitu nu Swàta Luka- 
fza diwidasmyta pyrmaja gobola.

Tu layku facyja Iezus Mocieklim fo- 
wim; byus žeymes uz faules un ménèfza 
un zwaygznu: un wiers žemes apfpifzo- 

20 na cilfzu, del fajaukfzonas jiures fzalts, 
un yudenia wilnes; kad kaltin kals lauds 
nu bayles un gaydifzonas tùs litu, kotras 
atnòks uz wyfTu Pafanli. Ayfto ti Da- 
baffu ftiprumi kuftinoiìs. Und tòd iraud- 

25 zes Cylwaka Dàlu atiejut ikfzan Pade- 
beiim, ar lelu fpàku un gudu. Und kad 
tis ifokfis nutikt, werities, un pacelit gol- 
was fowas, ayfto klotu nak peftifzona 
jùffu. Un pafacyja winim liidžibu: pail

so werities uz figu kùka, un uz wyfiim ku- 
kim: kad jau ifplaukft, žinot, kad jau 
klotu ir woffora; tay und jùff radzadami, 
kad tis nùtiks, žinoit kad klot ir Diwa 
walftiba. Patifz foku jums, kad ne por

se jis tiey cilts koley tis wys nùtiks. Dà- 
baffi un žeme poijis, bet wordi muni ne 
porjis.

Dominidà 2-dà Adventùs. Evang;
S. Matth: Winpacmyta gobola.

40 Tu layku: kad Jons dituma byudams 
isdžierda dorbus Ghryfta, nufyutiis diwe- 
jus nu Mocieklim fowim, facyja winiam: 
way tu efi tis, kotram nakt byus, way

cyta gaydom? Un atbildadams Jėzus fa
cyja winim: nuidami atfokat Joniam ku 
effit džierdiejufzy un redžiejufzy. Okly 
redz, klybi ftaygoy, fpitaligi top fzkifti- 
noti, kurfly džierd, numyrnfzy celas nu 5 
myronim, ubogim Ewangeliums top flu- 
dynots: un fwetigs ir tis, kotris nu ma- 
nis ne ifylaunofi8. Un kad wini ir nugo- 
jufzy, ifoka Jėzus runot uz laudim ap 
Joni: Ku effit jus isgojofzy tukfznefi 10 
redzet? way niidru wacynotu nu wieja? 
Bet ku effit ifgojufzy redzet, Gylwaku 
ar mieykfztom drebiem aptarptu? Sze ti, 
kotry ar mieykftom drėbiem apsiwalkas, 
Kieniniu Mojos ir. Bet ku effit ifgojufzy 15 
redzet? way Profetu? Patifz foku jums, 
un wayrok ne Profetu. Ayfto tis ir, ap 
kotru ir parakftits: fze es fyutu Engieli 
munu prikfz waygu town, kotrys fatayfis 
deli t6wu pret tiewim. 20

Dominick 3-tift Adventfts. Evang:
S. Jonia pyrmajd, gobola.

Tu layku: nnfyutija Žydi nu Jerusa
lem Bazniickungus un Lewitus uz Joni, 
kad winia pawaycotu: kas tu effi? und 25 
winfz iflacyja un ne ayziliidza: un iffa- 
cyja, kad es na afmu Cbryftus. Un way- 
cowa winia: kas tod? way effi tu Eliafz? 
un facyja: na afmu. Effi tu Profets? un 
atbildeja: ne. Sacyja tod winiam: kas effi so 
tu, kad mes atfacitubem tim, kotry 
mums fyutija? ku foki ap tiewi pofzu? 
facyja winfz: es afmu bolff to kas kliidz 
tukfznefi: Tayfot deli Kunga, kay facyis 
ir Izaiafz Profets. Und ti kotry byja 35 
fyutiiti, byja nu Faryzeufzim. Un way- 
cowa winia, un facyja jam: Kopec tad 
kryfti, kad na effi tu Ghryftus, ni Eliafz, 
ni Profets? atbildieja Jons, facyidams wi
nim: Es kryftu ar yudeniu: bet ftorp 40 
jums ftojos tis, kotra juff na pazyiftat. 
Tis ir, kotrys pec manis atnoks, kotrys 
pyrma manis byja: kotra es na afmu god- 
nys, atrayfit fikfnini jo kurpiu. Tis nu-

5*
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tika ikfzau Bethanias winia pufe Jorda- 
nupes, kur Joris kryftyja.

Dominica 4-ta Adventus. Ewang: 
S. iukafza trefza gobo fl

g Goda picpacmyta waldiiizonas Tiberi- 
ufza Gefara, kad Pontius Pilats byja por 
Pilis Kungu Judu žemes, und Herods 
byja Waldiniks ikfz Galileos, und Filips 
winia Brolis Waldiniks Itureas, un Tra- 

i o  chonitu žemes, un Lizanias Abileas Wal
diniks; ayz aukitaju Baznickungu Anna- 
fza un Kaifafza, nutika Diwa words uz 
Joni Zachariafza Dalu tukfznefi. Und 
winfz atgoja uz wyJOTu Jordaną molu flu- 

15 dinodams kryftibu pakutas uz atfayfzo- 
nas graku: kay ir parakftiits groraatris 
(tas wallodas) runu Izaiafza Profeta: 
Bolff to klidžeja ikfzau tukfzneriia. Tayfot 
celi Kunga, dorottayfnas (3irepi>: winias 

20 kaya cellus) ftigas jo. Ik kotra liknie 
by us p ip ild ita1): un ik kotrs kolns un 
pikaluie byus pazamota. Un greyzas wi- 
tas byus tayfznias, un ne lidzenas byus 
por klaiam Aclim. Un redzes ikwina mifa 

25 peftifzonu Diwa.

In Natali Domini in 1-ma Miffa.
Ewang: S. Lukafza utra gobola.
Tu layku: ifgojapafacifzonanuCefara 

Augu ft a, kad byutu farakftits wyff Pa- 
30 fauls. Tiey farokftifzona pyrma topą nu 

Piles-Kunga Syryas Cyryna. Un goja 
wyffi, kad ayzrakftitus, ik wins uz fowa 
mifta. Goja tod un Iezups nu Galileas, 
nu mifta Nazaretb, uz Judu žemi, uz 

35 miltu Dowida, kotrys faucas Betlehem: 
todėl kad winfz byja nu rodu un cilts 
Dowida: kad byutu ayzrakftits ar Maryu 
falaulotu fiew fiwu, kotra gryuta byja. 
Un tis niitika, kad tur byja, iffipildios

1) CpB. j  D j r e p a .  W y f s i  c l e y  bA s p e p i ld i t i  a n d  
w y f s i  k a ln i  u n d  p a k a ln i  b A s z e m m o t i .  U n d  k a s  l y k s  
ir ,  b A s ly d z i ,  k a d  k a s  n c ly d z i ,  b A s p a r  p la n u  c e i l i n  
t a p t .  V n d  w y(T a m A fa r ie d z sp s  to  D e w  p e s t iP a n a .

dinas kad pidzimdinotu. Un pidzimdino- 
wa fowu Dalu pyrmodzymtu, un iitin a  
winiu tieytowAsl), un paguldjja v i
nių ikfzan files: ayfto kad na byja wi- 
nim witaf Gofpoda. Un byja gony 5 
tama pofza molą, kotry wakteja un for- 
gowa nakti Iftpu fowu. Un fze Engiels 
Knnga ftojos klot pi winiu un gayfme 
Diwa apfpudrynowa winiusa), un 
nftfibeydos ar lelu bayli. Un pafacyja uz 10 
vvinim Engiels: nafibyiftot: ayfto fze es 
jums ffudynoju lelu likfmiibu, kotra nu
tiks wyffim laudim, ayfto jums fzudiri 
pidzimis ir Peititoys, kotrys ir Chryftus 
Kungs Dowida mifta. Und tft jamit fiew 15 
por žeymi; atrafit Bierniniu aptiitu tiey- 
tow6s, un pagulditu files ikfza. Un tyu- 
leri byja ar Engieli puiks Dabaffu drau- 
dzibas, tiey gudynowa Diwu un facyja: 
Gūds uz aukftuma Diwam, un wiers že- 20 
mes mirs laudim lobą protą (1—6).

Dominikai 19. poft Pentec: Ewang:
S. Mateufza diwidasmyta ritr& go- 

bolri.
Tu layku: runowa Iezus ankftaira Baz- 25 

nieyckungim un Faryzeufzym ikfzan liid- 
zibom, facyidams: Piliidzynota ir Dabaf
fu v alftieyba Cylwakam Kienieniam, ko
trys fatayfija kbzas Diliam s5wam. Und 
nufyntįja fulaynius fowus aycynot ayz- 30 
prafieytus kozAs, un wini na grybieja 
fctit. Otkon nufyutija cytus fulaynius, 
facyidams: Pafokot ayzprafieytim: Sze 
maltieyti munu rifmu fatayfiis, wierfzy 
muny un barojami lupi ir nukauty, un 35 
wyff gotows: eytie kAzos. Bet wini nici- 
noja tu: und nugoja, cyts uz teyrumu 
fowu, un cyts uz precefzonas fowas: Bet 
cyti fajeme Sulaynius jo, un nulomo-

1) U n  t a  w a u ld e s  fa u w u  p ir m a d z im p tu  d a e lu -  
u n d  ė t i n n a  t o  a u t i s ,  v n d  l i k k a  t o  П Н » : a i f t o  t ė m e  
n e  b y a  w ė t a  s e r b e r g la .

2) U n d  D e w a  f k a id r ib a  a b g a if m o ia  f As v n d  t e  H o t y f f a b y ia ia s  fe u w .
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wufzy ìiukowa. Bet Kienienfz kad tù iz- 
dzierda, apfidusmowa: un nufyutiis karu 
sòwu, nùtereja tùs flapkaunius, un miftu 
ju fadadzyuowa. Tad facyfa Sulaynim 

5 fowim: Kòzas ir gon gotowas, bet kotry 
ayzprafieyti byja, na byja godny. Eytie 
tod nz celim, un kurus win àtrafìt, aycy- 
noit kòzos. Un izgojufzy Sulayni jo uz 
celim, falafija wyffus kotrus àtroda, lau- 

ìo nus un lobus: un pipildieytas tòpa kòzas 
ar tira, kotry iiedieja. Tod igoja Kie- 
nienfz kad apfiwartus tùs kotry fiedeja, 
un iraudzieja tur Cylwaku ne aptarptu 
ar drebiem kòzu. Un facyja winiam: 

15 Draugs, kay tu elfi fzur igois na tura- 
dams kózu drebiu? un winfz ka màms 
palyka. Tod pafacyja Kienicnfz kolpim 
fafiejufzy rùkas un kojas jo, imetit ju 
ikfzan póftora8 tumiìeybas: tur byus rau- 

20 dofzona un gryfzfzona zùbu. Ayfto daudz 
iraycynotu, bet moz izlafieytu(p.67 —68).

Ewangelia in Fefta totius Anni. 
In Fefto S. Andre* Apoftoli. Ewang: 

S. Matteufza caturtà gobolà.
26 Tn layku: ftaygodams Jėzus ap jiuri 

Galileas, redzeja diwi Bròlus, Seymani 
kotrys faucas Piters, un Andrywu Bròli 
jo, kotri mète teyklu ikfzan jiures (ayfto 
ti byja zwieyniki) un facyja winim: eytie 

so pakai manis, uu es padareyfzu jus por 
zwieynikim laužu. Und wini tyulen pa- 
matufzy teyklus goja pakai winia. Un 
nu turynies idams tolok iraudžeja cytus 
diwi Bròlus Jakubu Zebedeufza, un Joni 

35 Bròli jo, ikfzau laywas ar Zebedeufzu 
tàwu jùs, lopejut teyklus sòwus: un ay- 
cynowa winius. Bet wini tyulen pama- 
tufzy teykluB, un Tàwu, goja pakai wi
nia. (p. 77).

40 Modi it wa.
Ktora ma byd mowiona przed Of- 
fertoriu, abo na początku Mfzy S.

Ok wyffu waldigs želigs Diws, mes

uperejam ticw, leydz ar Baznicyc-Kuogu 
fzos Swàtas Myfzas uperefzonu, pimina- 
dami Hew, kay myufu Kungs und Pefti- 
tois Jėzus, pi kryfta kùka lìewi pofzu 
upereja. Mes atdudam tiew myufu Dwe- s 
feli und mifu, myufu protu und fpaku. 
Mes patèycam tiew por wyffu lobu da- 
reyfzonu, und por wyffu tu, ku tu mums 
effi déwis, und lyudzam tiewi, dud mums 
towu lafku, kad mes tiew fzyma pafaula io 
lab kolpodami, waratum ar tiewim myu- 
zygi dzeywot Dabaffu walftiba, Amen.

Anjol Panfki.
Engiels Kunga pafweycynowa Jum- 

prawu Maryu und ijeme nu Swata Gora: iß 
Sweycynota effi etc.

Sze es afmu muna Kunga Kolpyunie, 
lay man nutik leydz towa worda: Swey
cynota effi etc.

Und Diwa Dals topa Cylwaks in dzey- 20 
wowa ftorp mums. Sweycynota effi etc.

Akty pod czas Offertorium.
0  Wyffu - walditoys un myužeygs 

Kungs Diws, mes grecniki uperejam 
tiew liidze ar Baznieyc-kungu tu wyffu- 25 
Swatoku upuru dorgas mifas in afznia 
tòwa Dàla myufu Kunga Jezu Chryfta, 
kotrys cikort pi krulta kùks tiew fiewi 
pofzu upereja por myufu grakim, un 
wylfa Pafaula, un tagad uperey fiewi so 
pofzu žam tu zeyiniu mayzies in wèyna 
iz Oitora.

Mes uperejam tiew želigs Diws tu 
wyffu-dorgoku upuru, del atzyfzonas 
wyffu - aukftokas waldieyfzonas towas 35 
wyffu litu, kas win wiers žemes atfiro- 
das, un del myufu pazamofzanas, del 
atgodofzonas muku in ryuktas no wes tò
wa Dàla myufu Kunga Jezu Chryfta, del 
pateykfzonas por towu labdareyfzonu, del 40 
atlayfzonas myufu gràku, un izyturefzo- 
nas kardynofzonas layka. O želigs Diws
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düd mums tiewi milot, un tiewies biitis, 
in ar tiewim myuzygi dzeywot.

Uperejam otkon liidze in fiewi pofzus 
ar wyffom wajadzybom kay dwefeles tay 

& in mifas myufu. Pafiweris о zeligs Taws 
iz tos miligas tiew uperefzonas, pafiweris 
iz dorgu ciertumu towa miliga Dala, in 
del jo atlayd gräkus in waynias myufu. 
Dud mums fowu swätu apfkäydzynofzo- 

10 nu, dud ikfz loba iztrywofzanu, un pec 
inyuzeygu dzeywofzonu, caur tu pofzu 
meufu Kungu Jezu Chryftu, Amen.
Pod czas podnofzenia Giala Pan- 

skiego.
15 Klaniejus tiew ey (toa Mifa Kunga Jezu

Ghryfta nu Jumprawas Maryas pidzymu- 
fie, un por myufu grakirn pi krufta kiika 
numucita, atlayd moms myufu gräkus, 
un apllzalois por mums.

20 Pod czas Podnofzenia Krwi Pan- 
fkiey.

Klaniejus tiew wyffudorgokays afnis 
nil ciertumu Peftitoja myufu, pi krufta 
pikolta takams, kotrys grakus wyffa Pa- 

25 faula mozgoi, apmozgoy dwefelimunu nu 
wyffim grakim.

Pod czas Kommunii Kaplanfkiey. 
O soldonays tu myufu Peftitoye Kungs 

Jezu Chryfte, kotrys zam tu zieymu may*

30 D. Образцы литовскаго
29. Стихотворенія Xp. Доналейтиса.

C b r itU a n  D o n a l i t iu a  L i t t a u i f c b e  D ic h t u n g e n  n a c h  d e n  K ö n ig s b e r g e r  H a n d r c b r i f t e n  m it  m e t r i 
s c h e r  U e b e r s e t z u n g ,  k r i t i s c h e n  A n m e r k u n g e n  u n d  

3 5  g e n a u e m  G lo s s a r  h e r a u s g e g e b e n  т о п  G . I I . F .  N e f f e lm a n n .  K ö n ig s b e r g .  V e r l a g  v o n  H ü b n e r  e t  
M a tz . 1 8 6 9 .
a) Priczkaus pásaka арё létüwiszkq 

swódbq.
40 Priczkus iszmintings szaltyszius, BleberiÖ

zéntas,
Daug dywinú daiktu pásigérgs plústí

gáléjo,

žes und wėyna, ar fdwu Swatu dwefeli, 
ar Sowu fwatu Mifu, un ar fowu Diwi- 
fku byufzonu paflapts effi, tycim kad tu  
effi tė dzeyws, un tė dėl tycim, kad tu 
mums p5ts effi tu facyis, und tu tycet & 
paweleie, facyidams: mayže, kotru ев 
dūfzu, Mifa типа ir, un: kas ūd miffu 
munu, un dzer ašni munu: dzeyws byus 
myužam.

Grybim ar wyffu firdi tiewi pijemt, un 10 
nu tiewies nafifzkiert. Stypri cėrejam, un 
labi prūtam, kad tu mums fiewi pofzu 
atddwis, dufi fowu želeftibu, un pec myu- 
žeygu Dabaffu gūdu. Milojam tiewi o 
Diws myufu, un milot myužam grybim. 15 
Atfidūdam po wyffam iz towas walas, lay 
wyffod ikfzan mums, nū mums, in ap 
mums nutik wala towa Swūta, Amen.

Informatio de accentu.

Accentus gravis politus fupra vocalem 20 
denotat illam vocalem eite protrahendam, 
vg. T&ws Dūls etc. Omittitur tamen fup
ra 1 ubi deberet poni vg: it, atit, cift, 
wins, dina etc. quia talis accentus fupra 
i ponendus raro repentur* 25

Accentus vero circumflexus denotat 
vocalem molliter exprimendam vg. ddwe, 
exprimitur ac fi diewe fed ufu et obfer- 
vatione plura addifccntur. (p. 108— 111).

языка начала XIX вѣка. so
Ypūczey kūd k&rczamėj tarp būru grė-

matas skaitė,
Ar, pSsfstrdnyjęs kriwūlėj bdrdawb Slun

kių.
Tžts mokjts žmogūs wenifkūrt, \ baudza- 35

w$ jėdams,
Isz ilgės w&landės pradėjo pūsakėt būrams.

Būwo dū baru, senėwės pūsaka sūko; 
W6ną wisas kbms tyczėms wadįdd,w£s

Slūnkium, 40
6 kitam per prūwardį Pelėda pramūnęs. 
Bet uesidy wykit, dėl kė jem taip pūsidūrė.
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Jùk Létùwininkams per j5ką dàugèl
užeina,

Kàd kaimyne užgėrdams kūmą maìtà
wàdìna,

5 Ó Marykè lėkei: eìk supùwéle! tària, 
Ypàczéy ànt czesniu, kad Krizas Krizą

mylėdama
ìsz nèiìniu labay neszwànku kwàp$ pà-

dàro,
io ì r  beszùtydams pas stdlą szudiį pàsàko. 

Bèt kad swòtas jó dėl smàrwés jàm né-
pàpyktu,

Tfì, jį brangwynù pàwltót, jam prìpìlà
stfipą,

ì r  potàm àtsìgért alùczaus àtnészà bàczka. 
15 Taip sweczàms wisèms įlėidęs sklidiną

wėdrą
ìsz tikrós szirdés auksztay ant stélo pà-

stàto,
ì r  su kàuszais àr kraàùkais ràginà sùrbti. 

20 Tai dabàr ir bóbos jaù sa s&wò pddéleis 
Àr su szùkèmis tarp wyru lèndà witótis, 
O paskùy ragaìsziu àr priswìlùsifi plycku 
Kàrtais pùskepiu prikrdutą àtnèszà 16wį. 
Nes jau swódbininkai Didwyzio pàrwèzà 

25 mdrczę,
ìr  isz télo jaù, kaip jàuczei, baùbift bé

pròto.
Pirm wisù pii’8ziys Apsirijęs spiria kiimėlę 
ìr  bewémdams jaù szùleìs dar mėgina 

30 szókti.
Tù nelàbs žmogau, kam spàrdai wėžlibą

kuiną?
Àr nèzìnaì, kaip jį wos gywą baùdzàwà

lupo?
35 O tu dàr kaip szu daugiaùs jam bàrszki-

nì kdulus?
J6k pamdži; rytoj reikės į girą wàziùti, 
Ó poryt màzij reiks kokį didpìlwI pàr-

wészti.
Taip beklykàudàmi, kaip girdit, pàr- 

40 wézà mdrczę,
ìr  su jaunikiu į Krizo įwedd būtą. 
Uszwis sù sweczeìs wisaìs paswéikinà

porą,

Ànt kurios klebėns, kaip reik’, žegnėng
pàdéjo.

6  potàm abù tësiôg už stâlô nükwëtçs,
Sù Uzbè sàwô kùkarka, paséntisë bôba, 
Daug skaneÿ keptu ir szutįtū àtnëszë 6

wàlgiu,
Jàutënos rêbiôs, kiaulënos irgi žąsėnos, 
Plaùczu ir këpënû ir blėku didėlį pūdą. 
Tûs walgiùs wisus sweczàms į bliudą sü-

piltus 10
Krizas sù paczè meilingay ràginà wàlgyt. 
Sztai, Enskÿstâjaùs isztrânkçs didėlį peilį 
Wirtas ir keptàs mėsės jau pràdëdft

piàustyt
îr ant l&bu àr lentéliu pàmëtà stùkeis; 15 
Nés apsirijęs jaù nežino màndàgëy èlgtis.
6  kitsai taipjaù be peilio èdà isz rànku. 
Kàd làsziniû taukai per bàrzdą wàrwà

nu zubu.
Bèt bewàlgant jùk, kaip žinot, reikia 20

wï tėtis,
Tėdėl swèdbinïnkams su kràgais àtnëszà

pywo,
îr su légère brangwÿno màlk^ nemdžą. 
Taip keli, akis užpylę, pràdëdà szûtyt. 25 
îr nu jàuczu ir kuméliu daùg pàmelûja; 
Kàrtais ir wilkùs baisius neprëtëliils

peikia,
Àr kitaip nëkùs wisôkiusplûsdàmi jfikias. 
Bèt kiti, tylôms susisėdę, gérià tàbàko. so 
Môters sù mergėms dainûja pàsztikü daina,
Ô gâspàdinès nù wisékiu reikméniü wâpa.
G ryta sàwô linùs gražius irpàkülàs giria,
6 Jëwà žąsų ir kiaùliu didėlį skaitlių.
Taip béwàpcdamos brangwÿno imà Idszėlį, 85 
Nés tokeis daiktais jos smàrku Iszgtijà

gumbą.
Bèt dor wis ne gànà. Iau Kùbas czir- 

szklnâ smuiką,
0 Euskÿs mergàs su klàpais ràginà szôkti. 40 
Taip girti wisi kaip kiaùlès bėga ï krūwą. 
Simas sû biaureis sopàgais nùtwërià Lÿzç,
O Mikėls su kurpėms Jėkę szôkti wàdina. 
Kàrtais ir su wyžomis neprëtëlei spàrdos,
Àr basi, ntisïwilkç, swôdbai gėdiįpaddro. 45
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Taip beszokant jau isz kerno Slunkius
atbėgo,

Ir su jfim jo kūmas aus Pelėda vadinams. 
Noks abu szelmiū į czėsnį būwo pakwėtęs; 

5 Jė tyczoms ko tykot ar pagrėbt atsibastė. 
Krizas kėliojo nupertą porą matydams,
6 jo kūkarka, senėj i boba, pabūgo.
Rėds nėgražū, kad kės į czėsnį wėržiasi

ėsti,
įo Ir tarp paklėstu biczūliu lenda be gėdos. 

Stūi neszvdnkėli, nelįsk, kur lįsti netinka; 
Eik namo, ik Krizas tdw ateiti paszūkters, 
Ir kaip kūmą pakwėstą su stūpū pa-

swėikįs.
i& Bet girdėkit tikt, kas ddr daugiaūspa-

siddrė.
Kubas su smuiku paliovė szoktinay czir-

szkįt,
O sweczei wisi paliovė szokdami rėkti.

20 Kalbos nū žąsų, nu kiaulių ir nū k u dėlių, 
Nū wilkū baisiu, nu jduczu ir nū kumėliu 
Dėl tokios baisybės tū į nėką pavirto, 
ir sweczei wisi isz ranku iszmėte pypkius. 
Tū Enskys, isz p&pykio beržinį pagdvęs, 

25 Slunkiaus ir jo kūmo szonus skalbti pra
dėjo,

ir  pot&m, plauku nutvėręs, iszmėte lau
kan.

Bet nėsidywykit, kad taip Lėtūviniks
30 ddro.

Ir  tarpWėkėczu yr’ daug netikusiu kiaulių. 
Asz su vdkmistru daug metu jau jodinė

dama
Taukey su Prancūsais ir su Szweistėrėis 

35 vdlgiau.
Sako, kad varlės toko neprėtėlei ėda; 
Bet asz tai iksziol nėmaczaū, nei noriti

matyti.
ir tarp Zdlcbėrgėriu buwaū su Blėbėriū 

įo anday,
Kur un plycku jū keptu ir krapeliū vdl

giau;
Bet lapėnės jū bjaurios ragdut negalėjau. 
Nes j ė nė taipė, kaip mės, raugina su 

45 rdugu,

ir  į lepinės ar kėkį kūbiliį krduja,
Bet į dūbę pė biaorė pasziūre käwoja,
Kür myždlai ar srutos wis nu mėžinio

wärwa.
Bet newėmkit jau, tokią girdėdami kalbą, s 

Pūs ponūs taipjau, daugsyk su gromata
jėdams,

Daug dyvinū daiktu maczaū, kepurę
nttėmęs

Kdrtą mdn pas ėdėlmoną nubėgti reikėjo, u 
Pas kurį daug ponu atlankyt atsibdstė;
Nės paprdtęs jau n’atbojū nei sziėkio nei

tėkio.
Todėl tū drąsa lindau į dtvir$ kuknę,
Kur trys kükorei stelidvo ėdesiūs pönams. n 
Apsaugok Dėwė, kokią cze smdrwę sū-

ūsczau!
Tikt kon’ apalpau, wisür biauryb^ ma

tydama.
Wens neszvdnkėlis mėsinėjo vdnagąjūdą, 20 
O kitsai sti nagais nulupo isztisą zuikį, 
isz kurio vidūriū vabdlū tikt ritasi lizdai. 
Bet trecz&sis du ryku ant stdlo pastdtė,
Isz kuriū varlės dyvlnas, vadinamas

aūster, 2$
ir  biaurybę jū  pagirtą kdbiär krdustė. 
Taip bežiūrint mdn jau dūszei pikta

pastėjo,
Ir tūjaūs, pro dūris iszszėkęs, vemti

prddėjau. 30
Po valandos, biaurey nusivėmęs, vėl

pasirėdžan,
Bet tyczėms nesakiau, dėl kė man taip

pasiddrė.
Žinot juk, kaip ponpalaikei rods jūkiasi %

būrai,
Bei savo pusgyvį padėną laiko per szūnį, 
ir, kad būt’ valė, tūjaūs jį visą sttėstu. 
Asz tai vis žinaū, tek mėtų jau jodi

nėjęs, 40
Ir aut baüdzawü daug visokiu aszärü

m&tęs.
Todėl nedrįsaū dvare teisybę sakyti;
Jūk manę tu visi kaip szūnysbūtū apnikę, 
Ar kaip narą tu karbaczeis būtu nūplėkę. 45
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Tikt pasidrąsinau tylóms už dürü nūlįsti, 
Käd pämätyczau bėn, kaip pónai priima

swėczą.
Jaü tarnai visi puikey rėdyti atėjo 

b Tr walgiüs wisókius wálgyt atnėszė grei- 
. tay,
Asz, rankäs sūsiėmęs, wis jau póteriü

láukiu;
Bėt bcláukdams, sztai, mataü pas stalą 

10 besėdint
ir  su szutkomis biaurióms be Dėvvb bėė-

dant.
Ak jus nėpretilei. tariau didey ntisigėndęs, 
Júsprakéikti kiaulės, jús penėti bėdėwei! 

15 Ar jau gėditės pas stdlą Dewö minėti? 
Ar ne jus taipó kaip mūs mėls Dėvvs

papėnėja?
Mės prasti übägai daugsyk tikt wdndėnį

lákam,
20 Ir nūsidirbę wós nedarytą wiräliI wálgom, 

Ó tikt ir už tai säwö Dėwo rdnką btfczfi-
jam.

Bėt jus neprėtelei, taip daūg turėdami
gėro,

25 Wis kasdėn skaney wisokį esdämi wdlgį, 
Ir brangidusį, kaip tikt nórit, rydami

wyną,
Dewo ir dangaüs wjsay minėti palió wet? 
Ar nėsibijotės užspringt, kad imate kąsnį, 

no ir  isz kėlnorės lėbaut wadinäte wyną? 
Taip saw mislyjęs pälikaü jūs smdrwę

bėėdant
Ir ju gėrimžį, jėms taip gärdu, rincztt

beryjant.
35 Nės pabūgau, käd Perkúns tfijaüs pa

sikėlęs
Nėprėteliu tokiú namús į plėntą sttplé-

szkįs.
Todėl, kaip įmaniaū, iszbėgau dtrasziį 

40 gėwęs.
Ak tu szwėntsDėwe, kokią gadynę su

laukėm!
Ak, kokiós tamsybės jau apjėkino sw8tą! 
Póns ir tarnas jó peklón tikt bėga tikt bėga. 

4 5  Wėns,wisay prastójęsDewą, jfikiasi áklas,

6 kitsai, kad j dm patiktu, nėkina D6wą. 
Pėns apjėkėlis, Welniėp szflleis bėsisūk-

darns,
ir tarnus saw iszrinktus apjėkti mokina. 
Dews ir žodis jė, bdžnyczos mėla grožybė 5 
Gėsmės gėdanczu, taipjau ir pėterėi mūsų 
Nėpretėlėras tokėms kaip smdrwė mėžinio

smirdi.
Lumper ir kamėdigės padūkinti dwdrą,
6 pas Krizą bei j o kėrdzą szėka bebukswis- įo 
Tūls, wos grūczę pėswirę, wos pdsūkas

ėsdams,
P6 wargu nasztd kasdėn waitdja pd-

ktimpęs,
O dar ir toksai utėlius jūkidsi Dewui. is 
Skimdžas nėpretėlius, kad pėnai wdrgina

būrą,
Ir isz gyslų jė paskūtinį ldszind kraūj^;
6 taczaū nusipėszt smagey, į kdrczam^

bėga, 20
K&d dar pdnedelyj nuszlūsto krūwiniį

snuki,
ir kaip kėks žalnėrius krygėj nėšį palikęs,
Su kitais draugais czėkūts į baūdžawžį

slėnka. 25
Bėt ir czė daugsyk p&giriūms per nugarą

gduna,
Kid, kaip būrui reik’, žioplys nesūkasi

greitay.
Wens tinginys tikt wis į pypkį kėmsza so

tabdką
O kitsai Ugnės į pintį skilia weps6dams,
Ar kitaip nėkus beplūsdams kibina

draugą.
Eik tinginy, eik dirbt! Kam stūwi taip 85

išsižiojęs?
Szėndėn 6rs gražus, saulėlė kaitina d&ngų; 
Rėsi rytoj anksti ar szėndėn ddrguną

gausim.
Eik, karalius nėr, ir dmtmons bard, jo 4o

tarnas.
Eik, atlik kas reik’, paskuy, kaszėl  ̂ pa-

g4węs,
Walgyk wėžlybay, ką sdw petums įsi-

dėjei, 45
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It  tabàkpàlàik iu , kék néri, p8w$ pà-
sm irdįk.

Bèk, minia, newógk, ką draùgs, į baù- 
dzàw$ bėgdama.

5 Sàw trttptìczó pàsiwàlgyt į krepszùk^
atidėjo.

Stépai, imk drąsey sàwo dėszrą, krìmak
atsisėdęs,

Ó tu pùsberni Merczùk, kramtyk sàwfi 
io kežą.

Bèt jei dir daagiaùs ko reiks gardžey
pàsìwàlgyt,

Tai pridėk prė tó darpėrąszut^ttf grybą. 
Kubai, tù iszdykėli, pamesk tàwò smuiką, 

is Ó Ensky, tn swódbìnlnke, paliànk szė-
kìnéti!

Jaù dabàr gani, eimè, atlikime dirbą, 
ìr sàwo àmtmonuiwisl padarykime girbę. 

Taip bepàsàkòjant keli marmėti prà- 
20 dėjo.

Ypàczey bùrpàlaikis, àns Slùnkius, jau
pasikėsęs

irPelėdpaliikį ant mtiszio kùsìnò rèngtis. 
Kùbas su Enskiù jau Priczkų lėpė nu- 

25 twérti.
Taip wisì tdjaùs su kùceis bėgtt į kr6wą, 
ìr tikt wìs «uzmùszt, uzmùszt» putódami

rėkė.
Wfins sa bótkoczu jau Prìczkaus nùgir^ 

so taisė,
O kitsaì sa grėblio, kits sa lopeta bėgo. 
Czè Prancùsai ir papykę Szweìstèrei

maìszés;
0  ten Zilcbergerei pradėjo rėkdami bėgti, 

ss Tikt dywaì, kokii baisybė czè pàsìdàrè. 
Bèt sztai, wàkraistras bekéikdams jèms

pasirėdė,
ìr kaip pritęs yr’, nuplekdams prėwį

padirė.
40 Priczkao, Priczkaa, perdrąsey pakibi

nai szirszlius!
Róda wisùs macney pamokino pàsàkà tiwo. 
Pėnai taip kaip birai gàwo si wo pėrlėnkĮ. 
Bèt matai, kaip yr’; teisybę wės pasakysi, 

45 Tù saw waìdo ir nčpikijans daùg padarysi.

Taigi dabokis, kád baris dar k irtiį mo-
kįsi.

b) R id ik is jėm arkininks
RidYkis kirtą slaptėms į turgų bėgė m£- s

džėti.
Bėt tas glúpas diikts, nėkadės ant tirgans

nebiwęs,
Mislyjó, kid tadá dowanay tawėrą padfida 
Ir taipjaü szunis wisüs meilingay pėnėja. 10 
Taip bemislydams drąsi į mėstą £bėgo 
Ir tarp krėmYnYnku ir kipezu greitay

nulindo,
LygSy kaip swéczas kėksįczesnįwežlYbay

k vėstąs. 15
Bėt dabėkit tiktay, kaip jim djtwinay

pasidirė.
lis pasidrąsino į kūpezaus bėdą ^kėpti, 
Dingodama durnay, kad póna wilgei

skaniiusi; 20
Ó jam taip drąsey į krėmo būdą bekopant, 
Kiipczus su mastu taipė per nugarė diwė,
Kid jis bėkaukdams na trėpa dwllinks

nupilė,
Bėt nė toli taipjaü ant tūrgaus kirpitfs 25

sėdėjo
Ir szikszninį vlsėms, kaip pritęs, siúiyjo

krėmą.
Sztai, ir szu slaptėms nntweré porą so-

pigu, so
Misiydams, kúr szikszni, ten ir mėsa bos

padėta,
Bėt ir czė su kúcium taip per sprindį

jis giwo,
Kid bewaitódamas pas bėkores budį 35 i

nfiszėko.
Bėt taipjaü ir czė sa pigaliū giw5 pčr

strėnas,
Kid szlubūdams vės isz vėtės YszeitY

gilėjo. 40
O tiktay nė gini dar jim czėstavėjYmd

büwo;
lis pasidrąsino glupay mėsininką lankyti, 
Misiydams, kad ben tėn rasi kOk| žirngalį

giuses. 45
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Taip betykodams nasrus jau gàtawtìs laižo, 
ì r  kaip kóks wagis artyn pagrėbti wis

slėnka.
Bèt mėsininks, tai wis geray isz tóld 

s mūtydams,
Jàm bcszókant jaù, nukirto fidėg  ̂wisą. 
Taip czéstòwóts jisai isz turgaus wéléy

pargrįžo,
ìr  czesnes dywìnós bei tùrgaus tànkèy 

io minėjo.
Tù iszplèkts wagè, girdėk, ką pàsàka

sàko!
Rudikį, kaip girdi, ant tùrgaus laike per

wūgį,
ifi ìr  wisùr wertay kaip glūpąnūrąnuplėkė. 

Bèt kas kàlts, sakyk, kam ima swétim^
tūrtą?

Róda tesa, glups szù, ar būtu didis ar
mūzas,

so Prótfi netùr, dèi tó nereìk’ jam grèk$
rdkàti;

Àlè zmdgùs smarkūs, kitéms iszkūdžį
darydams,

Àns razbàininks, àns klastórius bùdelio 
25 wèrtas,

Tėkš žmogūs, sakau, nupelno grčkžį ir
gàlges.

Bèt dar ir daugiaùs isz mūsų pàsakòs
imkis.

so Szù glupay, kaip nàras kóks, į tūrgiį
nùbègo,

ìr  drąsey, be pròto, tù issiziójgs nùtwéré, 
Bìngodams, kad jó wisùr jau ėdesči lūukia. 
Àr geriaùstuls slùnkius, zmòglszk^ pr6tą 

35 tùrédams,
Àr geriaùs, sakaù, kaip szìtas rùdikis

èlgias?
Daùg yra wàlkatu, kūrė be dàrbo maitinas 
ìr  kampùs’ belìndódami tikt gùtSwo grė- 

40 bia.
Eik, tinginy, eik dirbt, pelnykis w6žlibay

ddną,
Ir, ką pàts pelnei, laikyk per sàwó dalyką.

(1. c. ctp. 8).

c) Изъ писемъ Донаіейтиса (стр. 192):

S z ird in g ’s B rolau!

Ką weiki su Sawaiseis? Ar dūr sweiki 
ir linksmi kruttate? Mės Sennieji dūr 
wies kybojam’ ir jau sūwo Grabūs dudame 5 
budawöt’. Klūusk tikt szį Sėligmoną, 
kursai szį Laiszkėli tūw düs. Laksztin- 
gala jau wissur sūwo Dainūs pūbaige; о 
mūsų Laszinei bey Dėszros jau taipjau 
baigias’. Ak! ir Dūna jau baigias’; o Rug- ю 
gei dūr nė nöksta. Kas būs isz mūsų, 
sako jau Daugybe diddele pūs mūs: rassi 
ir pas jūs. Raszyk mūn, kaip jūsų Lak- 
sztiugala dainäwo szimėt! Kaip musu dai- 
nūwo jau anday tūw rasziau. Asz jią tikt 15 

wienasyk’ girdėjau krūmūse besilinksmi
nant; Alle nė iszmaniau tikray, ką ji 
Jurgūcziui liepė. Rassi szimėt nė reikėjo 
j į  buddįt’ ir rūgįt’. Kittasyk, kad Diew’s 
sweiką laikys daugiaus lietüwiszkü Žod- 20 

žiū raszysu. Priimk szi mano Paslą mei- 
lingay, ir pamylėk j i  mūno Wardün; o 
kūd norėsi mūn ką raszyt’, raszyk dabūr; 
juk tiek Czėso tikt turrėsi. Brūk ir pasi
lik sweiks su wissais sūwo Namiszkeis. 25 

Mės dddame labūs Dienūs; o asz jūs my
lėdama ir pėržegnodamsbūsuirpasiliksu,

Kaip ikszėl buwo, Wiernas Tarnas ir 
Prietelius C. D.

Dieną, kūd asz rasziau pasakys mūno so 
Pūstas.
Bėgk mänö Seligmöns! skubrey sü Grė-

mata mūno,
I r  isz Ysrutties parneszk mūn Grömat^

kittą. 35

Ns 30. Изъ народныхъ пѣсенъ Резы. *
*  D a in o s  o d e r  L i t t h a u i f c h e  V o lk s l i e d e r  g e r a m 

m e l t ,  a b e r f e t z t  u n d  m it  g e g e n f lb e r f t e b e n d e m  U r 
t e x t  b e r a u s g e g e b e n  т о п  L .  I .  R h e f a ,  D r .  d . T h e o l .  
n n d  P b i l .  o r d e n t l .  P r o f e f f o r  d . T h e o l ,  u n d  D ir .  d e s  4 0  
L it t b a u i f c h e n  S e m in a r s  a n f  d . U n i v e r f i t ü t  z u  K ö -  
n ig s b e r g . N e b r t  e i n e r  A b h a n d lu n g  ü b e r  d ie  l i t -

6
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t h a n i f c h e n  V o lk s g e d i c h t e .  K ö n ig s b e r g .  1 8 2 6 .  D r u c k  
a n d  V e r l a g  d e r  H a r t n n g f c h e n  H o f b u c h d r n k k e r e i .

№ 1. Wilko Swodba.
Atwazawo Meßka 

Su Alluczaus Baczka,
0 Wilkelui,
Nebagelui 
Swodbelę kelti.

Ežys į Pirßlus,
Lape į Swoczus,
O Kißk61is
Nebagelis
Tur jis waznyczoti.

Szeßkas Alų darė,
Zwirblis Miffą maiße,
Gegužele,
Nebagele,
Apwynü parnėPo.

Jants Malką kappoj’,
Szfi Podos mazgoj’,
Katinėlis,
Nebagelis 
Mėfelės medzoj’.

Gandras kankldwo,
Lokys trimitt&wo,
O Wilkėlis 
Linkimas ėfąs 
Weffis OPką ßokti.

Jey iß gėros Walės,
Aß fu Kurna ßbkfu.
O jeygu iß pikto,
Aß ję fudrafkyfu.

O iß tawo Skurös 
Bus Kerdzėlui Szuba,
Kurs mannę gana 
Po Dobilaczus,
Po Awizates (p. 68—70).

№ 2. Zwejü Mergate.
J  Žwejus joczau,

Zwejus lankyczau.
Žwejė Mergatę wefczau.

Zwejü Mergate,
Pajfidakkate
Ne mok trijū Darbaczü:

Ne plouay werpti,
Ney taiikiey aufti,
Ney Drobužes rėdyti;

O ji tikt moka,
Laiwe fėde’ti,
Baltas Raukas mazgoti.

Laiwe fėdėjau,
Tinklužę traukiau,
Baltas Rankas mazgojau.

Ay baltos, baltos 
Mano Rankates,
Kasdien ant Wandenäczu.

Ay Wargas, Wargas,
Mano Dienates!
O bus ir dar wargėfnes.

Wargas ant Wargo,
Bėda ant Bėd6s,
Ant Wanden ü Mergutei!

Ay Batti, Batti,
Battuži mano,
Perleifk ma tawo Mergyte!

Weikiaus perleifcziau 
Daug Mieni Lauko,
Ne kai mano Mergyte (72—74).

M 3. Mėnefio Swodba.
Menü Saulužę wede 

Pirmą Pawafarelį.
Sauluže angfti kelėf;

Menužis atfifkyre.
Menu wiens waikßtinejo 

AuPrinnę pamilėjo.
Perkuos didey fupykęs 

Jį Kardu perdallijo.
Ko Saulužės atfifkyrei? 

Außrinnu pamilėjei?
Wiens Naktij’ waikßtinejei? (92).

J\Ts 4. Ißkada D arželij’.
Dainok Seffyte!

Ko ne dainoj i?
Ko rymai ant Rankelė?
Rankeles užrymotas?

Kur aß daincfu?
Kur linkima bufu?
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Yra Darže IPkada,
Darzelij’ IPkadúze:

Ratos numintos,
Rožes naikintos,

5 Lelijos iPlakPtytos.
Raffuže nubraukįta!

Ar Szaurys pute?
Ar Uppe aptwinno?
Ar Perkūnas growe, 

io Ar Žaibais muite?
Ne Szaurys pute,

Ne Uppe aptwinno,
Perkun ne grandams 
Su Žaibais ne muite.

16 Barzdoti Wyrai,
Wyrai iP Jurù 
Pri KraPto leidant,
I Daržą kopant,

Rutas numynė,
20 Rožes nufkyne,

Lelijas iPlakPte,
Raffuzę nubraukė.

O ir aP patti 
Wos iflilaikiau 

25 Po Rutù PaPakelu
Po judu Wainikelu (94—96).

№ 5. Prap&lufi.
O ir iPdygo Lépatele 

Tewo žalam’ Sodužij’.
80 O po ta Lepa, Lepatele

Stowéjo Tewo Dukryte.
Su Dwaroneleis ji kalbėjo,

Su Dwaroneis, Puikoráczeis. 
Ay, Seflyt’, Seffyt’, Seffytele, 

86 AP pafakyfu Tetužui.
Ay, Brolyt’, Broly t’, Broly téli 

Dėl ko fakyii Tetužui?
Ar dėl Più dwejù Žoduželė?

Ar dėl Più Aukfo Žedužio? 
10 Ne dėl tù dwejù Žoduželė

Tikt dėl Pio Aukfo Žedėlio 
Serradės Rytą, ankfti Rytą, 

Prapñle Tewo Dukryte. 
Nedelés Rytą, ankfti Rytą

IPjojo Brolei jePkoti:
Waro Trimittais trimittėwo,

Bubnais įtemptais bubn&wo.
O ir furado Seffytelę

Aut Jūrė, Marė Dugnėlio 5
Szemoms Smiltelėmis apdumtą,

JŽaleis Maureleis apnePtą(102—
104).

JG 6. Du žweju.
IPbeg’ iPbėgo įo

IP Rufnės Kerno 
Du jaunu Žwejytelu.

Jie leido, leido 
Plonus Tinklėlus
Padummo Widdurelij’. 15

O ir fugdwo 
Dywnay Tinklėleis 
Du Jūrė WerPukėIu.

Ay Drauge, Drauge 
TaworPau mano, 20
Kas tai Dywu Žuwelu?

O ir fupyko 
Bangė Diewatis:
Pakillo Paurys Wėjatis

Ay Drauge, Drauge 26
TowarPau mano,
Mefk Aukfo Inkorėlį!

Te gul, te ritto 
Bangputtys Waltę,
Ant Aukfo Inkorėlio! so

Ay Drauge, Drauge,
TowarPau mano,
Lipk Mafto WirPouėlę;

Rafii matyfi 
Kopė Kalnėlio,
Ar laibafės PuPikkės.

Ney matau Kopė 85
Ney Kopų Kalnė,
Ney laibajė PuPikkiė;

O aP tikt matau 
Mergyte fawo,
Pro PuPynę waikPczojant. 40

Jods Wai nikelis,
Gelfwos Kaffėlės,
Žalo RaPto SzurPtėlįs.
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Kad imanyczau,
Puffau dalyczau 
Žalo RaPto SzurPtėlį:

Wieną PuiTėlę 
6 Į Skrinužę dėfu,

Antraję į Welukélç.
Ay Drauge, Drauge,

TowarPau mano,
Katrul fukfi Waltožį? 

įo Ar ant Pakalnės?
Ar ant Warufnés?
Ar ant Ruinés Kemélio?

Ney ant Pakalnės,
Ney ant WaruCuês,

15 Tikt ant Ruinés Kemélio.
Rufnės Kemėlis 

Kai Klaipeduže,
Cze bego fu Waltuzeis.

Ruines Kemelij’,
20 Aug mano Žiedėlis,

Ten rinft mano Szirdėlis (110-116).
№ 7. AuPrinne.

AuPrinne Swodbą kėlė;
Perkuns pro Wartus įjojo,

25 Aužolą žalą parmuPe.
Aužolo Krauj’s warwédams 

ApPlakfte mano Drabužius, 
ApPlakfte Wainikelį.

Saulės Dukryte werkiant 
so Surinko tris Mettélius,

Pawytufus Lapélius.
O kur, Mammyte mano, 

Drabužius iûmafgôfu?
Kur Kraują iPmafgôfu?

8 5  Dukryte, mano Jaunoji,
Eik pas tą Ežerė tį 
Kur ték dewynos Upp&tes.

O kur, Mammyte mano, 
Drabužėlius džowifu?

40 Kur Wėje iPdžowifu?
Dukryte tame Daržatįj’,

Kur aug’ dewynos Rožates.
O kur Mammyte mano, 

Drabužeis apfîwilkfu?
45 Baltofus iPnePôfu?

Dukryte toj’ Dienėlęj’
Kad fpįf dewynos Sauleles (220—

222).
16 8. Glofnis.

Ay Žirge, Žirgytį, 5
Tu mans Berafis,
Kodėl ne nori ėfti 
Gzyftu Awizaczu?

Ar taw perfunkus
Szis tolime Kėlas ю
Szis tolims Kelėtis,
Dwejft Pimtū Mylaczū?

Dewynes Uppates 
Plaukte perplaukėm’,
I Pį dešimtą 15
Dar nerte įnerfim.

Žirgytis prie KraPto,
Brolelis nufkende;
Brolelis nufkendams 
Glosnėlį nutwere. 20

Ay Glosni, Glosneli 
Ar dar žaloji?
Ne ilgay žalofi,
Tikt Pį Wafarelį!

AP tawę pakirtu, 25
Szakeles nukirtu.
IP tawo Lemenelio 
Dflfu pjauti Lentėles,
Mažas baltas Lentėles.

IP tū budawėfu
Baltą Suppyklelę, эо
Iaunai mano Mergatei.
O iP tawo Szakėlū 
Dūfu Stonę kloti,
Bėram mano Zirgėczui (224—226).

3 1 .  Изъ переводовъ Станевича *. ss
*  H is t o r y ia  S z w e n t a  ув к  lo t in y a z k a  l i ž u w i a  p a r -  

d ie t a  a n t  Ž e m a y ty a z k a  p a r  S y m o n a  S t a n e w i c a e  Ž e -  
m a y t y .  S i r e  ta m e n  G r a ia  s c i e r i t ,  s i r e  i l l e  L a t i n a  
Y o c e  lo q u i;  c e r t e  g r a t io r  h u ju s  e r i t .  O r id iu s .  W y l -  
n in j e  D r u k a r n io y  a n t  u l i c z ia s  S t a  I o n a  p o  J6  4 8 1 .  40  
M e tu o s e  G h r y s ta u s  1 8 2 8 .

Historyia Szwenta. Sutwierymas 
Swieta.

Diewas sutwiery danga yr žeme par
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szeszes dinas. Pyrmo dino sutviery 
szwisa; antro dino sutwiery rubežiu pa
sauk1), kari pramyny dangnmy; treczio 
dino sniynka wandenys i wina wita yr 

5 ysžwedy ysz žemes žoles yr medžius; kiat- 
wyrto dino sutwiery saule, mienesy yr 
žwayzdes; penkto dino sutwiery pauksz- 
czius kurie lakio ant orą, yr žuwys ku
rios plauka wandenuose; szeszto dino su- 

io twiery wysus žwierys, ant gala žmogų; 
yr atselsieja dino septynto.

Ezawas yr lokubas.
Rebeka pagymdy winu sikiu du sunu, 

Ezawa yr Iokuba. Pyrma pagymditasys 
iš buwa plaukutas, o antras plykas: pyrma- 

sys buwa dransus medžiotojys, o antras 
tikas yr statey elgensys. Nekurio dino 
kad lokubas patiky dėl sawes walgy ysz- 
laysiu, pareja Ezawas paylses ysz kiala 

20 yr tary broluy: duok mun to walgia; ne- 
sangpareynu ysz lauka pawarges. Atsaky 
lokubas: dusiu, jey pawessy mun pryde- 
riejyma pyrmgymistes. Atsaky Ezawas: 
padarisiu tay. Tary Jokūbas: prysikk. 

25 Ezawas prysika yr pardawy sawa pry- 
deriejyma.

Izaokas kursay miegdawa medžioty, 
nulieja Ezawa, o Jokūbas meylesnysbnwa 
Rebekay. Kad Izaokas jau buwa pasenės 

so yr nupules ant akiu, pawadyna Ezawa yr 
tary; jymk kylpyny yr szaudikles, par- 
neszk mun ką ysz medžiones yr patikk 
walgy idant walgicziau yr ducziau tau 
giara palaymynyma pyrm smerczia sawa. 

85 Ezawas taygy yszeja medžioty.
Rebeka gyrdieia Izaoka kalbanty: pa- 

wadynusy Iokuba tary: atneszk mun du 
ribiu woszkiuku: patiksiu walgy kurs ia- 
bay tynk tiewuy tawa; padusy jam tą 

40 walgy yr dus tau palaymynyma. lokubas 
atsaky: nedrensu asz tayp padarity: Eza- 
was ira plaukutas, o asz plykas; jey tie-

1) Firm&mentum.

was dasylities munes, užsyrustyns; tayp 
rustiby .tiewa yr nelayma patyks muny, 
wito jo meyles.

Rebeka užsyspiry: nebyjok saka: sunau 
muna. Iey kas priszynga ysz to pasyda- б 
ris, tay ant sawes jymu: o tu netrukdams 
darik tay ką sakau. lokubas naja yr at- 
neszy motinay du woszkiuku; jy patiky 
seniuy walgy kurys jam patykdawa. Pas- 
kuy apsiauty Iokuba drabužeys brola: su ю 
skūra woszkiuka. apwinioja rankas jo yr 
kakta. Taygy eyk saka, pas tiewa yr pa- 
duk jam walgy kurio nor’.

lokubas motinas patikta walgy nuneszy 
sawa tiewuy. Izaokas tary: kas tu esy? 15 
lokubas atsaky; asz esu Ezawas pyrmgy- 
mys tawa; padariau kayp isakey tiewe; 
kiatk yr walgik ysz medžiones muna. 
Tary Izaokas: kayp galiejay tayp greytay 
raety ką? atsaky lokubas: radau tiewe: so 
tayp Diewas noriąja. Izaokas wiel tary: 
tu nėšy Ezawas pyrmgymys muna; eyk 
ezen artin idant dasylitiecziau tawes. lys 
pryeja pry tiewa kursay tary: balsas 
Iokuba bet rankas Ezawa. 26

Izaokas apkabynes Iokuba padiejaji 
ant brola jo yr dawy jam wysa layma 
pyrmgymusia. Netrukus Ezawas sugriža 
ysz medžiokles yr atneszy tiewuy walgy 
knri pats buwa patikės. Izaokas stebie- so 
damaeys tary: kas buwa ans kurs nese- 
ney atneszy mun walgy. yr kuriam da- 
wiau palaymynyma кауро pyrmgymu- 
siam? Tay gyrdiedamas Ezawas suszuka 
dydžiu balsu yr labay raudoja. 36

Ezawas ysz rustibes smercziu kiar- 
szija Iokubuy. Del to Rebeka rupynda- 
mose apey milema sunu tary jam: biegk 
wayke; eyk pas Labona diedes sawa yr 
wisziek pas jo, pakol pareys rustiby brola m 
tawa. lokubas yszleystas nu tiewa yr mo
tinas yszeja i Mezopotamyja. Eydamas 
kialu ateja i wina wita kur nuwarges 
apsynakwoja: padieja akmeny po galwos 
yr užmyga. lokubas maty sapnio kopie- 46
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czes kurios pastalitas ant žėmes dateka 
iky dangaus, yr aniofus Diewa užžengen- 
czius yr nužengenczius: gyrdieja wiesz- 
pati kalbanty jam: asz esą Dievras tiewa 

6 tawa, dusiu tan yr waykams tawa tą žeme 
ant kurios guly; nebyjok; asz teyksins dėl 
tawes; taygy sergiesiu tawy kurnorent 
eysy yr atgal tawy parwessiu i tiewyszke, 
yr pai* tawy wysas gymyues žemes bus 
prypylditas gieribiemys. Iokubas atsybu- 
des garbyna Wieszpaty.

Paskuy Iokubas ateja i Mezopotainyja: 
pamaty trys burius galwyju begulenczius 
pagal szulynies. Nes ysz tos szulynies 

16 gyrdomy buvva. Wyrszus szulynies buwa 
uždaritas dydžiu akmeniu. Iokubas nuė
jės tenay tary pimenyms: broley ysz kur 
esate? anie atsaky: ysz miestą Haran. 
Kuriu wiel paklausy: ar pažįstate Labo- 

so na? anie atsaky pažįstame! Iokubas wiel 
ar sweyks, saka: pimenys atsaky: sweyks, 
szytay yr Rachel duktie jo atsywara gal- 
wyjus sawa.

Kad tay Iokubas kalbioj os su pime- 
25 nymys, Rachel duktie Labona ateja su 

galwyjeys tiewa. Tujaus Iokubas regie- 
dams gymynayte sawa, nuryta akmeny 
nu wyrszaus szulynies. Asz esu saka: sū
nūs Rebekas yr pabucziawa ję '), Rachel 

so skubyndamose dawy žyne tiewuy, kursay 
pažyna sunu sesers sawa yr dawy jam Ra
chel už motere.

Iokubas ytgay buwa pas Labona: tum 
tarpu padydyna ūky sawa yr palyka tur

as tyngu. Paskuy negreytay ysz isakima 
Diewa sugriža i tiewyszke fawa: Byjojos 
rustibes brola sawa: maldy jo szyrdy, 
siunty pas jo pasiuntynius kurie dawy 
jam dowanas. Ezawas numalditas pasy- 

40 tyka Jokūbą pareynanty, apkabyna ji, 
bucziawa werkdams yr nieką jam pykta 
nedary. 1

1) Ž e m a y t c y  n e t u r  ip r a t y m a  b u c z iu t i s e ,  b e t  
a w e y k y n a a , d e e z y n a  r a n k a  k y t e  k y t a m  p a d n d a m y .

Šaulys.

Fylistynay užpuly ant žemes Heb- 
reyczyku. Šaulys yszeja prisz anus yr 
pagal miestą Galgata su waysku alsy- 
stoja. Samuelys būva užsakęs idant jo s 
par septines dinas lauktu yr nemusztuse 
su nepriteleys pyrm, neg jys atėjės, afie- 
ra Diewuy padaritu. Dino sekmo, kad dar 
Samuelys truka yr swietas nusybodes 
lankty, skaydiese, Šaulys patsay wito įo 
kunyga afiera dary. Ką tykt pasybengus 
afieroy, ateja yr Samuelys, yr karainy 
fabay yszpeyky, jog daykta prygulenty 
kunygams, dėl sawes pasavvyna.

Kad Hebreycžykay nu Fylistynu buwa is 
suspausty, Jonotas Saula sūnūs, jemies 
drausaus darba yr darody. Pats antras 
ieja i wayska nepritelu yr užmuszes dwy- 
deszymty Fylistynu, wysa j u wayska par- 
gandyna. 20

Tayp Fylistynay sumayszity, nedabo- 
damy eyiu, ney klausidamy isakimu svi
resniųjų, biegty pradieja. Šaulys tay p&- 
sergiejes, yszwedy kareywius sawa yr 
widamasys bieganczius dydy pargaliejy- 25 
ma apturieja.

Šaulys užsakęs buwa idant nieks ne- 
walgitu, tyktay kad nepriteley su wysu 
pamuszty bus kiarszidams smerczin tam 
kursay priszyngay isakimuy padaritu. so 
Ionota tumet nebuwa, ney karalaus isa
kima gyrdieja. Atsytyka jog wayskas ėja 
par myszka kureme buvva daug lauka 
medaus. Ionotas nežynodams isakima tie- 
wa, pamyrky meduje rikszczyke kūrę tu- 35 
rieja ranko yr pryneszy ję pry burnos. 
Karalus tay dasyžynojes, sunu smercziu 
pakoroty norieja, bet neseney padarita 
gieriby yszlusawa jaunykayty nu prapul
tis; yr žmones nedaleyda nekalta koroty. 40

Estera.
Mordocheuszas, vinas ysz ne vainiku, 

Zidus nu prapultis yszgialbieja. Augyna
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jyeay eawa brola duktery, vardu Estera, 
kurios tieway ygzmyrę bawa. Tą kandus 
Aswernsa8 jemy už pacze yr dydęy nu
lieja. Bnwa tumet vinas dwaryszkys, 

& wąrdu Amanas, kursay raeyle yr teyksmu 
karaląus yszkialtas, užsygeydy idant ji 
vysy lankytu yr garbintu. Nenoriedams 
to darity Mardocheuszas, i neapikanta 
Amana ipuly. Amanas dėl atkiarszijyma 

io sawa nepriteluy, wysa gymyne Zidu ysz- 
naykynty užeymany yr yszpraszy nu 
Aswerusa apsakima to daykta.

Kad nemyTaszyrdyngasapsakimasdąja 
iky ausu Mardocheusza, tujaus jysay par

is plieezes drabužius, apsyvyika mayszu yr 
apeybarstes pelenays naja pas numu ka
rai aus yr tenay raudoja. Eetera yszgyr- 
dusy randojyma, klausies kas tay par 
dayktas butu; kad jy dasyžynoja jog Mar

so docbeu8za8 yr visy ¿ftday ant smerczia 
padiety ira, pasyprasziusy Diewa, naja 
pas karalaue, noriedama gymyne sawa 
nu nupulyma yszgialbiety. Yszpyrma 
nieką karaluy nesaky, tiktay ant potos 

26 ji nžpraezy.
Aswerae su Amanu ant potos ateja; 

kad jau lynksmas buwa, Estera nosy že
my nosy i puly po jo kojų. Karalus taygy 
pryžadieja nieką jey neatsakity, norent 

но yr pusykaralistespraszitu. Tumet Estera 
tary: eawa yr gymynies sawa užiaykima 
meldžiu nu tawes karalau; nesang nemy- 
laszyrdingas Amanas tasay padieja mus 
ant smerczia. Tokiu dayktu pajudyntas 

за Asweras yr gyrdiedams, jog Mardocheu- 
szuy križius patiktas ira nu Amana, ji 
paty ant križiaus prykalty lipy. .

№ 23. Басни Эзопа. *
* A i f 6 p a s  a r b a  P A  Г а к о в  iP  G r y k o n ū  k a lb ū s  

4 0  p e r g a l d i t o e  p e r  D ;  L . I .  R b e a a . 8 a  P r id ę j im ū  k e l l ū  
n a u j a  P A fa k ft . K & r& lA aczu je , 1 8 2 4 .  I P fp a u f ta s  ir  
p a r d a d a n ia s  p a s  A o g u f t ą  A r t u n g ą .

1. Senafis ir Smertis.
Seu’s žmogus pagirrėj’ malką pakir- 

45 tęs ir naftą ant fawo peczū uždėjęs nam-

mfin gryžo. Kaip kokią valandą paėjęs 
ir dėl funkiės naftto pailfęs buvo, jis 
prie medžio aptirtojo ir malką padėjęs 
pradėjo Smertiefp’ faukti. O kaip Smer
tis atėjo ir kl&ufe: dėl ko jį  pafaukęs? a 
Sėnafis didey nufigandęs atfake: norėjau 
tiktay, kad man naftą pakeltumbei.

2. Aifopas.

Aifopas ifminting’s vyr’s if Grykouti 
žėmė8 lake: kad kiekviens žmogus du įo 
Žaku nefąs, vieną užpakalij’ ir antrą 
pryfakkij’. I tą, kurs užpakalij’ yra 
mes įdėdam favo nufidejiraus, bet į tą, 
kur’s pryfakkij’, nutidejimus kittū žmonft.

3. Lape ir Lutas. 15

Lape dar niekadės Lutą ne mituli tą 
kficzes if nežimids futikko ir taip nufi- 
gando, kad if baimės ko ne atlikko. Po- 
tam antrą kartą ji pamatant rods nufi- 
gando, bet ne taip didey, kaip pirmą 20 
kartą. O treczią fykį ji pamatydama jau 
tokią drafummą įgavo, kad jam priliar- 
tino ir fu jfimi fuflkalbejo.

4. Laukinink’s ir jo Sūnūs.

Laukinink’s adynai tinertiės prifiar- 25 
tinnant, Tavo Tunus pagraudėnti norėjo, 
jdant po Tavo galvės lauką ftropney 
įdirbtu. Todėl jus prie save patalo fuva- 
dinnęs, Piltais žodzieis paragino: Mieli 
vaikai, af mirftu, ir Vidą mano turtą so 
jums į dalykus pfilantį, jus vynkalnė 
rąfite. Tos žodžius kalbėjęs Senafis nu- 
mirre. Sūnūs miflidami, kad j C Tev’s 
kokį Tkarbą vynkalnė paliepęs, ėmę fpa- 
tus bey kablius, ir viiTą dirvą gilley ik- ss 
ki dugno perkaiTe. Skarbą jie rods ne 
rądo, bet vynkalnas tokiu budu perdirb
tas ir perkaftą8 tuleropū vaifll nefo, if 
kurrik diddey pralobo.

Darbas didzaufas Skarbas. 40
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5. L o tas, A ill as ir  Lape.
Lotas, Afilas ir  Lape kfiezės fafitare, 

podraug medžoti. Kaip jie daug zwerift 
fngavę buvo, Lutas Altini palėpė tą 

& plėPimmą tarp jft dalyti. Alilas tris ly
gas dalis padaręs Lutą paragino, wieną 
dalyką faw išrinkti. Bet Lutas dėl to 
daikto didey fupykęs Afilą fuplėPe. Po- 
tam Lapei palėpe tos valgias dalyti 

įo Bet Pi vilią plėPimmą i vieną krūvą 
fudėjo, o fav kokĮ mažnmmą tiktay pa
laike. Tay Lutas pafidzaugdams tarė: 
Kas tav , miela Sefffi, taip protingay 
dality pamokinno? Ii atlake: Afilo lik

is kimas.

101. M ellag is i r  T ie fą  kalbąs.
Du keleivjo, vienas mellagis ir an

tras tiefą kalbąs i bezdženkū žemę nuėjo. 
Tūczes bezdženkos naują karalu fav iP- 

20 rinkofos buvo, ir viffas forinkimmas dar 
aplink karai krafę ftovėjo. Tay karalus 
tudų keleivjų nutverti ir pri favo kra
tės privėfti liepe, jeib iP jft patirtu, ką 
žmones apie bezdženkas dūmoja. Pirm- 

2& jaus mellagis priliartinno, kūną karalus 
klžufe: kaigi tav  rodfts ėfąs? lis atfake: 
tu man didžaufaiis viePpat’s rodais ir 
v e rt’s kandami wifift karalu paltoti. 
Geray, tarė karalus; bet tie korrie cze 

so aplink mannę ltow? Mellagis atfake: tie 
vilti tavo kamarponai, vaifkovadai, ir 
kitti vyrefnieji ira. Karalus tą žodi gir
dėjęs liepe, mellagiui didės dftvanas du- 
ti. Potam antrąjį privadinnęs kl&ufe: 

85 ka8gi tav  rodds ėfąs? Tas atfake: tu 
tikra bezdženka efli ir vilti, korrie ap
link tavą ftov, tikros bezdženkos yra. 
Tay kardins didey fopykęs ji nutverti, 
dantimis fuplėPti ir iP forinkimmo v a 

to ryti liepe.

102. P o tp e lla  i r  j 6s W aikai.
Putpella favo lizdą tarp jav d  betur- 

rinti angfti iPlėke, jeib favo vaikams

valgias jėPkėtu. Kaip ant vakaro fo- 
gryžo, vaikai jei randėdami tarė: ak mo- 
czntte, mes didžioj* bėdoj* efme: nės gaf- 
padorus Pft laukti Pendien praėjo ir  ta
vam fanui lake: ezėlas yra ru p ia s  pjaa- s 
ti. Eik |  kaimynus ir  pakvėfk jfis, kad 
rytoj* į  pjuti ateitu. Putpella atfake: ley 
taipo yra, tay mes dar czėfo turrim, nės 
kaimynai ne taip greiti \ darbą ateis. 
Sėkanczę dieną Putpelle vėl iPlėke, favo įo 
jauniems valgios jePkėti. Iei ant vakaro 
pargryžus, vaikai vėl randėdami tarė:
Ak moczotte, mes didėfnėj’ prigadoj* 
efme: Nės gafpadėrius Pendien fu favo 
fonam* praeidams, ir rngglus apžvalgy- is 
dams tare: Mano kaimynai Pendien ne 
atėjo bet jau didis ezėlas yra, ruggins 
pjauti. Tfijaos nueik pas mano gentis, ir  
pakvėfk j  ės, kad lytoj* į  rugpjūtį ateitu. 
Cze Putpella atfake: ley taipo yra, tad 20 
dar czėfo turrim; nės gentys ne taip 
greiti į darbą ateis. Tay lėnoji treczą 
dieną iPlėke, vaikams valgias jėPkoti. 
Kaip ant vakaro fagryžufi buvo, jau
nieji gidey raudodami tarė: ak moczotte, as 
mes didzaufoje bėdoje efme. Nės gafpa- 
dorus Pendien praeidams tavam funui ta 
re: mano gentys mannę Pę dienę praftojo, 
taygi paligatėvikis, muddu paežiu tą 
darbą atlikfiva. Rytoj* pirm faulės teke- so 
jimo kelufo tos ruggius per dieną nn- 
pjaufiva. Tay Potpella atfake: dabar czė- 
fas palėkti. Pafigatėvikit, mieli vaikai, 
kad rytoj* ant gaidziū Pallin traok- 
tumbim. ss

Kas vis fvėtimė pagelbės ant darbė 
laukia, tas prifigauna, alle kas favo pa- 
czioms rankomis darbas natver, tas Die
vo žegnonę įgauna.

P ridėjim s k e llio  nau jo  P a la k ė . 40 
T e v s  i r  Šonus.

Bagot’8 žmogus tris fonus turrėjo, 
kairiems viflus favo lobjus iPdalijo. 
Alle brangiaofajį daiktą, tai eiti, žiedą
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žemczugais iPdabintą jiems ne padalijo, 
bet tam žadėjo dūti, kurs wiežlibjaufą 
darbą atlikfęs. Sūnūs, jeib tą fkarbą 
užpelnytu, į fwėtimus keldvo. Po kelliū 

5 raetū wyr£ulafis Tunus pargryžęs fawam 
tėvui tarė: Nekurfai miePczonis man 
pinnįgus be užftato pažyczijo, kurrius 
jam ne tikt&y tikrii czeTū atdawjau, bet 
ir palūkanas užmokėjau. T6ws tą kalbą 

įo girdėjęs lake: Tu darei, mans funau, ką 
wifliems žmonėms pūlafi daryti. Tas 
darbas geras, alle ne wiežlibas yra. Po- 
tam antras Tunus nammftn parėjo, kurs 
taipo tarė: aP kokiame kerne kūdikį 

is pamacziau į ežerą p&lant. Tfijaus prilė
kęs waiką iP wandens iPtrėukiau, ir Ta
vo gimdytojams parwedziau. Žmones to 
kerno viTfi tatai gal appluditi. Tevs at- 
Take: Tu darei, mans Tonau, ką viHlems 

20 pfilaii daryti. Tas darbas geras, alle ne 
wiežlibas. Paikiau ir trėczaiis Tunus iP 
fwetimft žėmjft pargryžo. Tas Tawam tė
vui paTakojo: AP Tavo neprietelu, kurs 
man daug pikto daręs buvo, kficzės prie 

25 kranto jurft megojantį užtropijau. Gze 
razbainink’s jį norėjo iPplėPti, ir nu 
aukPtūs &lės į jūres nūTtumti. AP grei- 
tay primokęs jį i# razbaininko rankūs iP- 
valnijau. Tą nufidavimą tevs Tu džaug- 

80 Tmu girdėdama tarė: Tu tą žiedą uffi- 
pelnei. Nes kas Tavam neprietelui gerą 
už piktą iProdijo, tas tikray viežlibą 
darbą atlikto.

Lokys.
85 Lokys ilgą cžeTa Tavo valgį Tu Poki- 

nėjimu užpelnyti turrejo. Jo vadas jį 
mandagey Pokti pamokinnęs per Tvetimas 
žemes aplink vadžiojo. Kokią dieną tro- 
pijos, kad Lokys ne geray pririetąs at- 

40 jTiwalnijo ir į girre nubėgo. Wilfi jo kai
mynai ir prietelei krūvon Tubegdami jį 
pafveikinno ir didey dzauges, kad jis 
wdl atfirądęs. Dabar viiTi jį praPc, kad 
nanjenū jiems paTakotu. Gze Lokys jiems

iPpaTakojo, kaip po akiū karalū ir di- 
dziū ponu Pokęs ir Tavam vadui daug 
pinįgfts užpelnęs. Tą žodį Takydams ant 
pa Tiurko j 6 paTiftatęs mandagey Pokti 
pradėjo. Kaimynai jį didey apdyWijo,ir b 
patys ant pafturkojū pafiTtdtę taipjau 
Pokti norėjo; bet vos atfitiefę ant žemes 
parpūtė. Todėl Topykę, kad jft draugas 
daugiaus iPmdnąs, ne kaip jie, ant jo 
viiTi Tupūle ir nabagings Szokejas pa- įo 
bėgti turrejo.

AtTkrebinne kepurre .

IP tief6s Takau: tas labay protinga 
žmogus buvo, kurs kepurrę iPmiflijęs 
tą prieP Taulę ir lytu pirmjaufey deve- 15 
jo. Bet jo gentis, kurriam kepurre po jo 
gaivūs į dalykus teko, kone protingėf- 
nis buvo. lis vieną kraPta į akis ka
bantį atkreipo ir dayley lintomis priri- 
Po. Žmones tay matydami tarė: Tas fa- 20 
wo kepurrę gražiaus iPmano dėvėti, ne 
kaip anTai. Jis rairre ir Tavo atTkrėbįn- 
nę kepurrę kittam genczui palikko. Taf- 
Tai kepurre iP antro kraPto atkreipo ir 
dailey pririPo. Žmones tai pamatydami 26 
tarė: tas vyrs daugiaus proto tur, ne 
kaip pirmudu. NeTa kepurrę iP abbiejft 
Paliū atkreiptą geraus gali nuvoPt ir 
uždėt. Jie viTfi tą būdą priėmė, ir Tavo 
kepurrę taipo d6wėjo. Trėczaiis gentis so 
ir treczą galą pririšo, kad kepurre tri- 
kampinne paftojo. Žmones tai matydami 
jo protą didey apdyvijo ir viTfi taipjau 
darė. Jis numįrre ir Tavo trikampinnę 
kepurrę Tekancziam genczui palikko. s5 
Dabar kepurre jau paTėnuTi buvo; todėl 
apfimiflijęs ję iPverte, kad viddutinni. 
dalis į virPutinnę tėko. Ne gann&, jis ke?- 
purrę jūdaypadažijo ir tokiu budūiPTėno- 
Tės kepurrės kone naują padare. Kaimy- 40 
nai tai matydami Take: tas Žmogus tieTa 
viTTus kittus iPmincze pėreina. Baltoji 
kroTe veik nuinkTta, bet jftda ilgiausi

6+
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patenka. lie wiffi taipojau dare ir fawo 
kepnrres jüday padažijo.

Kas tfilaus fu ta kepurre nufidäwo; 
jums kittą kartą pafakofu, kad tai bufn 

5 patyręs.
Mellagis.

Enfys daug mettü fū didžiu ponu fwė- 
timas žemes perkel£węs ir nieko ne pri- 
fimokinuęs buwo, kaip tikt drafey mėl

io lūti. Kaip jo tews kokią dieną fu j&mi 
per laukus ėjo, funus jam pakelėj’ nau- 
jėnū päfakoti pradėjo. AP kūczės, tarė 
jis, Ryme būdams Punnį reggėjau, taffai 
diewaži taip didis buwo, kaip didzaufas 

1 5  mufū arklys. Tėws atfake: Tikray, daug 
dywü Pimme fwiete randafi. Mudu ant 
paweikflo, po puffės adynös pas tiltą nu- 
kąkfiwa, ant kurrio taffai, kurs tą pa- 
czę dieną mell£węs, püla ir koją fulduža: 

20 Enfys tą žodį girdėjęs, didey iffigando 
ir tėw.ui fake: ne bėgk taip greitay, miels 
tėwe, mes juk dar czėfo turrim. Bet to 
Punnio wėl atfimennu, kaip didį fakiau 
jį buwufį? Kaip mufū arklys? Ne taipo; 

2 5  aP jau atfimenu, jis ne didėfnis buwo, kaip 
mufū werPis. Tews nieko ne atfake, bet 
tylėdams tolyn ėjo. Wey, nelčmts tiltas 
jau artinas. Enfi, Enfi, kaip taw nufi- 
dfts? Tews priePais einąs jau ant tilto 

8 0  žengia; tay Enfys jo fermegą nutwer- 
dams laukia: apfiftok ben mažą walandą, 
miels tėwe, aP taw wiffą tiefą pafakyfu: 
Tas Pö, kurrį Ryme reggėjau ne didefnis 
buwo, kaip kitti Punnys mufū kėmo.

8 5  Trys Brolei.
Wargdieny8 tris funus turrėjo, kur- 

riems nieko į dalykus palikko, kaip fawo 
afilą, kurs žagarus į mieftą nčPdawo. 
Smertiės adynai prifiartinnant jis tarė: 

4 0  mieli waikai, apturrėkit Pittą mano afilą 
podraugiey, bet taipo į jo darbą dalyki
nes, kad wiens jį Pendien, antras rytoje 
ir trėczas porytoj’ wartötu. Bet kurriam

jis Plužįja, tas jį tą paczę dieną tur pa- 
Pérti. Wyraufañs funus jį pirmą dieną į 
Pluzbą ėmė. Nñ rytmeczio ikki wakaro 
afilas nePti ir dirbti turrejo, bet páParo 
ne gawo. Nėfa jo ponas miflijo: rytoj’ 5 
mano brolis jį papers; Pendien jis ir be 
páParo gal būti. Antrafis funus fekanczę 
dieną afilą jau angfti perfiwéde ir jam 
didės naPtas uždėjo, bet paParo ne dawc. 
Nėfa jis tare: afilas tikt wakar prifiėdęs, іо 
ir rytoj’ mano brolis jį ganė paPers. 
Wieną dieną jis ir be páParo gal palikti. 
Treczafis brolis taipojau darė. Bet aillos 
didey iPalkęs ir pafilpęs paikiau fey ant 
kelo parpüle ir padwéfe. Dabar į jo fku -1& 
rą dalykities, mieli brolėlei! (стр. 58—57).

33. Изъ лит. перевода жизнеописаній 
Нориелія Непота*«

*  G i w a t a s  D id in j f t  K a r w a id ñ  s e n o w é s  s u r a s z ę  
¿ o t i n í s s k a y  K o r n e liu a  N e p o s .  I s e g o ld ę  i s z  L o t i n i s z -  2 0  
k o s  i  L e t a w is z k ą  k a l b ą  j a u n o a m e o é s  n a o d o n  J .  D e -  w in a k is ,  o  a p s k e lb ę  K e a w e r a a  E a n a p a c k ia .  P e t r o -  
р Ш е. S p a n d in ie  p a s  C . H i n t z e  1 8 4 6 .

Pratarm e Iszgulditoiaus.
Iszguldziau jaunoumoné giwatas gar- 25 

bingū wirú senowés, kūrės ie kas skaitis 
nemieklindamūs, nieką tinay sau naudin
ga neregies; bet ie rimodamas ies lasis, 
ras tinay sau daug didé naudingū pamok- 
stū; beje: kaip dorū ir teisiū ukiejū būti, 30 
kaip narsiū ir kąntriū karėj wiū tapti, 
kaip ukie ir karie elgtęis, kaip nu neprie- 
telū tiewainę ir lousibę ginioti, sau ąmži- 
ną garbę gerajs darbajs nupelnití, trampa 
sakąnt žinos kas yra godingū, o kas пае- 35 
padoriu kijkwienam ukinikou. Dziaog- 
sious, ie ta muña kningele ben wienami 
skaititoiouji padidins norą doribės ir gar- 
bies, uždegs malonę teisibés ir tiewainés, 
bey akiiumą praplatins. Daug bus tokiū, 40 
kurij skaitidamis ras nesuwisü patinkąti i 
Lotiuu rasztą, bey rasi matis daug ijang- 
tú swetimü zódiü i Letuwiü kalbą; bet 
tij wirai žinau munės nekiemos ir rado-
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sis neaiszkį iszguldimą ar svetimą žodį 
įbrauktą mąn praboczis, kaipo tam, ka
rėm per 30 metü kl&ioientem swetimosi 
tautos! bawo jau iszdili isz öraino tūli 

5 Ž6dei tieū kalbos; wiener negalioję jis 
dar butinay nutausti sawo numū ir no- 
riąję dar kalbieti bey rasziti graži Letn- 
wiü ir Žeamaitiū kalbu. Todiel ie kas 
geresney münde iszguldis, tad asz gierie- 

įo sious prižasti buvęs įsteigimo Letovcms 
ir ¿eamajtems tös naudiugds kningelęs.

J. Milciades.
I. Milciades valdviriü naujükü i Kerso- 

nėzą šiūntamaš. Lemnionys isz jo tiezid- 
i& jes. II. Kėršonezą igaun i rąnką; Lem- 

num ir Gykl&dės ūžjem. III. Dariüs sū 
Skytajs kariaudami parded jį ąntvejzie- 
tojū Istro arba Dun&jaus tilto. Tar jis 
savo ukinikams Persū vieszpatį nu ša

šo vęč mesti. Istiens td daryti nelejd. IV. 
Dariuj kėtąnt Grekonys kariauti, jis sa- 
vijsdms tar nu jo gintijs. Y. Iki neateiūs 
talkiejems, jis Persū vieszpatį pärgal.
VI. Alga parg&lęs. VII. Paros palljkt 

26 Benuveikęs. Pasmerktas patsaj maneiusi 
mirsztaj. VIII. Innasis liczius jo pasmer
kimo.

1. Milciades Gimonajtis Atenionis, kad 
jis ir 8enumū savo kęlties ir garsumu 

so savo bocziü bey savo romümü, it viėns 
tarp kittü vissū didiausd klestidję, tusi 
jeau metusi būdams, kūrinsi jo ukiesaj 
ne vidn gero nu jo viltijs, bet ir laukti 
galieję, tapsentiū jį tokiū, kokiu įje itar- 

86 davo busentiū; likds, iog Atenionys no
rieji naujūkus i Kersonezą1) lejsti, kuriū 
kad didis pasitiko baris ir kad daugybes 
geidę dar draugi tinaj dąnginties, paski
rasis tarp savęs virus nulejdo i Delphos *)

1} EetsonesūB T r a c y o a  p i lė .
2} P o c id d s  p i l ė  a t k a ln ie  P a r n a s o .  D e lp f t  p i lę s  

ž i n i e z i o ,  t o  w ie  t o ,  k u r io ie  r e j s z k im o s  d i e v a t i o  
A p p o la u s  s k a lb ę ,  v a d in a m o  P i t in m .  B a w o  g i l i  
k r ia u s z a  p a t io  ž i n i e z i o ie  l s z p o a s z t a  s a k o m i s  a r b a  
a p ie r o m is .  K w e p ie j ę  &z w la  t o u  k a r t ū ,  k a d  ¿ ¡n ie

žiniezę pasiklaust Apolino koù tur sau 
paskirti valdvirù tinaj kėlaudamis. Ne- 
s&ng tùkartù Trakionys8) tus krasztus 
valdę, priesz karius reikieję kariauti. 
Teraujentes pasiuntems Pitea4) žinie ap* 6 
rejszkę i vardą savą. «Idąnt Milciadį sau 
valdviriù paskirtam, ir je tou d&risintiš, 
iù kietiejemas iwiksis». Tou aprejszkùs ži- 
niczè, Milriàdes sù sùrinktù buriù leidós 
laivinie i Kersonezą, atėjės i Leniną6) io 
norieję giventoins tòs salós i valdę Ate- 
nionù įgauti, tardam’s iems idant Lem- 
nionys saunorej jem pasidoutum, bet įje 
ticzėdamęjs atsakę ctou metà tou tedari- 
sintis, kad jis isz namu ìrkloudam’s szào- 15 
res viejù i Lemną atkélaus» kaipogi tas 
viejas nu pùsiaunaktìj keistus priszakin* 
gù yra kélauieutìms tenaj isz Atenft. Mil
ciades, tràktì laiko netnriedam’s, lejdos 
kùr kietieję ir i Kėrsonezą nukako. 20

li. Tinaj trumpù laikù varvarrù bu
rine išzblaszkęs vissą krasztą i kūrį bu
vo isidąnginęs ūžiemę ir wietosì pato-

b n w o  k la u s a m a ;  w id a r ie  j o s  b n w o  k ia a r i n e ,  p r 6  
k a r ę ,  k a j p  s a k o m a  b u w o  p r a io w ia i s  g a r a s  k ę t o .  
B u w o  j i  p r id ę o g t a  t r ik o iu ,  i  k a r į  r e j s z k ą n t io i e  
k b o e g e  P i t ia  v a d in a m a  i l ę p o .  T a s  t r ik o i s  p ir m a  
b a w o  w a r io ,  p a s k ia u *  a u k s o  n a  t o k io s  d in g s t io e :  
P i lę s  M i le t ę s  žw ėje j  b u v o  t ū lė m s  ž m o n ie m s  t in k lo  
v a l k s m ą  p a r d a v u s i s .  Ž v e j e j  I s z t r a u k e  a u k s o  t r i k o į  
N O  s u k i l o  b a r n e j  t a r p  ž v e j a  i r  p lr k ie j f t ,  ą u t  g a 
l u  g a l o  s u t ik o ,  i o g  A p o lo  p a t s  a p e  t o n  s p r ę j s t i  
t a r ,  k a t r e m s  t r ik o i s  p r i v a l .  D i e v a s  k la u s a m s  a t s a 
k ę .  « T a  s a u s u  M i le t ę s  k l a u s i  A p p o l l in o  a p e  t r i -  
k o i?  A d o u k  t a m , k u r s  v i s s u s  l s z m in t l  p r a n d k » . P a *  
s i t ik o  i t  td  t a ik a  t e j p  v a d in a n t i s  s e p t in i  is z r a in te j  
G r e c ijo s ,  i r  t e j p  v i e n a m  t a r p  ia  t e k o  t r i k o i s ,  t a s  d r o v ie d a m o s  j i  p a t u r i c t l  a d a v ę  ą n tr a m  i s z m i n t i u j ,  
t a s  t r e t io u ju j  Ir  t e j p  p a s k o u ie s i s  a d a v ę  p a t e m  d ie -  
v a t i u j .  P r a d io  b u v o  v i e n a  k b n e g e  j a u n a  m e r g a t e ,  p a s k o u  b u v o  t r y s  ir  j a u  6 0  m e t a  t a r i a t ė s .  D a r b ą  
s a v o  p a k a r o s iq j  a t l i k o .  L ig  n e i l ę p u s i  k b a e g e  i t r i -  
k o i ,  n u s im a s g o ię ,  u ž  v i s  p la u k u s  l s i t r in k A  k a a t a l į j o s  
s z a l t i n i e  ir  t a u r in a  v a j n i k ą  ą n t s e g ę  ą n t  g a t v 6 s .  
U 6 s  j i  b u v o ,  k ą jp  p a s a k o  i l ė p u s i  i t r ik o i  t n j e a u  ¿ i*  
ž i lp a s  s k i e s i  j o s  p a s i r o d ę ,  p a t a s  I s z  b u r n o s  d r ę b o ,  p la u k a j  s z ia u s z i e s  ir  b a ls ė j  r u s t a  b a ls u  ą n t g a lo  isz*  
t a r ę  k e l i s  ž o d iu s ,  k a r iu s  k a n e g s j  p a g a v u s i s  I s r a s z ę  
Ir  k ta u 8 ą u te m  a d a v ę .  T o  w le n o g  b e  d o v in d  n e d a r ę .  
A ts a k ą j  b u v o  v l s s a d o s  n e a is z k i  Ir  a b e j o t in i .

5 )  T a u t a s  g iv e n ą n t e s  ta r p  E g e d s  j u r 6 s ,  P r o p o n *  
t id ę s ,  j o u d o s ę s  j u r d s  i r  M e z ijd s .

A) K u n e g e  A p o l io o  D i e v a t i o .
6) S a la  E g e d s  ju r d s .
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giosi pilys pastrunįję, gailią, kūrę buvo 
aū savimi atwedąs paskaidę i lankas gi- 
venti, ir tąnkėjs trasioiemajs ię įturtino 
kou ne wen protū, bet ir lajmū isteigą: 

B kaipogi narsibi sawo karėj viū padobęs ne
prietelius, bey sawo tejsybi patwirtinąs 
naują tvarką, rižds tinaj pats giventi; 
buwo jis rikiū, noris iumi newadinos, kou 
ne teip didibi kajp savo teisybi buvo 

10 igijąs; vienog ir teip jis nelovies Ate- 
nionū klausyti, nu kūriū buvo iszlejstū. 
Todrin likkės, iog ir tij, kūrij buvo jį 
iszleidusis ir szij, sū kūrejs jis buvo at- 
sidąnginęs butinaj iem valdę idavą. Teip 

15 pariedęs Kersonezą pagrižo i Lemną ir 
pagal sūtarimo rekalavo, idant jem pilė 
pasidoutuin: kajpogi pilonys buvo žadie- 
iusis ton metu pasidouti, kad jį isz nu- 
mū kėlauientį sziauris i Lemną atvarisls 

2Q pats sakies nūgis Kersonezi glvenūs. 
Tam nutikūs, nevilantes, Karienaj *) gi- 
venąntis Samno nusiminusis ne teip atij- 
simū savo ž6dio, kaip laimū neprietelū 
supinkldti nebdriso bestęmbti ir nu sėtos 

25 prasikraustą. Ligi lejmū jis ir klttės sa
las Cyklades9) vadinamas i Atenionū 
valdą igavo.

III. Tu patiū lajkū Darius Persū8) 
vieszpats sūtraukąs isz Azij6s i Europą1 2 * 4) 

30 karėjvius, rižds Skytus5) kariauti. Jis 
padirbino ąnt uppą Istrū arba Dunajū til
tą, kurioumi savą kariauną parvestam. 
Lig patėm sūgrisztąnt pardieję sargajs td 
tilto jomilestės arba tieunus isz Jonijos6) 

35 ir Etolijos7) ligė ateiusius, kūrims gerin- 
damdskijkvienam ipatingą pilį buvo įda
vęs butinaj riediti; Tardam’s sau toumi 
lengvesnė ąnturiesis savo valdio Greko-

1) Tauta Azijda mažosęs.
2) Salas Egeos jūrės apsfikoa salas Delos.
8) Senije giwęntoje sziaurinęs Azijos.

- 4) Dvre Isz kėturift dalė szio pasaulo.
6) Senije gi rentoje sziaurinęs Azijos.
S) Krasztas Azijos mažosęs, Egeos juros Ir

Lydijos linkon.
7) Krasztas A zijos mažosęs tarp Ionijos ir My- 

zijos.

nys Azijo givenąntius; iė idous savo tar
nams pilės saugoti, kurij iem patem attij- 
ktąnt nieko gero sau nebviltumes. Mil
ciades pasitiko tami skajtlouie wirft, kft- 
rėms jis buvo sargibą tilto įdavęs. Gze s 
jausdam’s Milciades nu tąnkift tekunū 
Dariuj kariauti priesz Skytus nevikstąnt 
ir iū nepawejkąnt; Milciades gandino 
tilto sargus, idąnt ije nu laimos suteiktą 
sau pragumą iszlousavimon Grecijos ne- h 
pralejstum. Kaipogi, ie Dariūs pragaisztū 
su tū kariaunų, kūrę buvo i Skytiję nu
sivedąs, tada ne ven pati Europa, bet ir 
tįj Grekonys, kūrij Azijo giwen na wal
dlos ir vergibds Persū paliktu lonsajs. u 
Kou ije lengvaj gal nuwejkti, kajpogi 
sūgriovūs tiltą, patį vieszpatį jau karda 
nepriatelū, jau badas veikčsnėj nugatou- 
818. Toksaj jo tarimas daogiėm patiko; 
bet Istieus Miletionis1) to daryti niekajp » 
nelejdo, sakidam’s «kas der katpams, tas 
nepadoriū yra tlms, kūrij tūr vissn wi- 
riausą valdą idoutą: kajpogi iū patiū 
drum’s atsirem ąnt Dariaus galybę, kftrį 
nugalavus paskuj jus patins atlikusius «  
nu vėresnybąs ukinikaj nunowisentis. 
Todrin sakies neapvežous tokio tarimo, 
jem rodės nieko nessū iū diel naudin
gesnio, kaip valdę Persū stiprinti» Kad 
tokį jo tarimą daugė pagirę Milciades, m 
daugej ton žinąnt nebabejoię ir patį 
vieszpat ape tou jusintį; palikęs K eno- 
nezą viel i Atėnės issikraustę. Noris jo 
linkiejema8 neiviko, vienog dėdė yra gir
tinas, iog jis daugiaus gejdę lousybęs tie- a 
vajnej, ne kajp sau didybęs.

IV. Kad Darius isz Europos i Aziję 
buvo pagrįžęs, jo rumieję gandino j į  Gre- 
ciję nukariauti. Paklausęs iū lįjpę iąj- 
vinę isz 500 laivū pastejkti, kūrios kar-io 
vediū Datį ir Artapernį pėrdiejęs duod 
judam 100,000 piestiuiū ir 10,000 jotū 
rikauti, skelbdami Atenionys savo ne-

1) Pilės Jonijös pajnrie Egeös.
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prietelejs, už ton, iog talkinieję Jonio- 
nėm8, kurij Sardęs1) pilį buwo i rąnką 
igawusis ir Perso igutę tinaj iazkirtusis. 
Toudù karwediù atìrklawusiù i Eubeję *) 

6 staigù Eretriję*) igawo, kurios ukinikns 
apkalusious wieszpatiuj i Aziję nusiuntę. 
Nu tinaj artinòs Atikon1 2 * 4 *) ir sawą ka
riauną laukusi Maratono6) sustatą par 
10000 *) žinksniu nu pilęs7). Tù teip stai- 

io giù ir didiù sùbrusdiù nusigąndusis Ate- 
nionjs patius Lacedemonys bepatelkę; 
Pelopidį skrejuną8 9) i Lacedemona ìsz- 
siuntę, idant pasakitum iems, iog wejkios 
sau rekalaujentis talkòs. Tù tarpù numìj 

15 10 karwediù pake!, ir idoud jems ka
riauną rikauti, kùremi skaitloujì ir Mil- 
ciades pasitiko: nùgis sùkilo tarp patiù 
karwediù barnej; wienì norieję pilie gin
ties, kitti priesz Neprietelus traukti ir 

so rindo grumties. Milciades wien’s didej 
8tigawoię, idant išsitrauktum i laukus, 
koumi ne wén idrousinsis ukiesus inatąn- 
tio8 sawą wire8nibę ape iù narsibę nea- 
bejoientą; bet dar patis neprietelej ąnk- 

26 stydinses nu muszòs regiedamis tejp ma
žą kariauną rengąntes grumtijs.
. V. Tà dienà wieni Plateose •) 1000 ka- 

rejwiù teatleido Atenionims i talką, kù- 
rems atejùs 10000 ginkloutù wirù pasi- 

80 darę, ir toké wienog saujele diko, kou 
ajtriausė grumtęis Likkės, iog Milciado 
ne io sundraugù tarimas daugesné waliję: 
kajpogi Atenionys skatinamis jo tarimù 
isz pilęs karėj wius iszwedę ir patogio 

86 wieto i taborius statatę. Ritojaus pakal- 
nie akiwaisdo neprieteliù nauji taktìkù

1) Buwejpe Lydgos pa Paktolie.
2) Sala Ėgefta jaros na Akajė atak\jata par

Euripę.
8) Pilė Eube6s. 4) Pilė Atikog tęis Appe.
6) Pilė Atlikto tęis Appe.
6) 1000 žingsniu yra tretioię dalia muso trakto 

arba milęa.
7) Pilė Atėnai buveine Atikos.
8) Tekūną arba karietas, karą wiena diena te- 

akriję, o vakara ad&irę grometą antram.
9) Giventoje Platėto pilęs Beoc\jto pakalnio 

Citeron.

iu8 8urindoinsis kou narsesnė sūsigrumę. 
Atenionems szaliesi pasitiko rimti medej 
tejp, iog kaukaras iū pakalą o medej iū 
sparnus dąngstę nu jotęs, idant ji sawo 
dangybi iū neapsiaustum. Datis noris ne- 5 
patogę wietą sawijsims regieję, wienog 
smelkam’sdaugibi8awo karėj wiū, norieję 
atsirijszti, už wis iki Lacedemoniū tal
koj neateita, rodies iem naudingū issi- 
grumti.Todrin 100,000 piestiuiū o 10000 io 
jotū i rindą sūsklautęs, stoię i kową, kū- 
rioie Atenionys sawo narsibi tijk waliję, 
iog szimteriopą galybę neprietelū parga- 
lieję, ir tejp jūs nugąndino, iog Persaj 
nusiminusia ne i taborius, bet i laiwus 16 
muko. Iki 8ziole nieką niera garsesnio 
tos muszės: kaipogi niekadės tijka ir tej- 
maža sauiele tokiės galibęs ne buwo pa- 
dobusi.

VI. Rodės, iog werta yra minawotl ao 
gėda, kokę Milciadiuj už tą pargalę rodę.
Nu tos pawaisdds manis kijkwienas, iog 
wissū ukiū wienok8 yra būdas. Kaip kitta 
karta muso tautos (Rimioniū) gėdas par- 
galiū buwo retas, ir menkas, bej dielto 26 
patęis didė garses; dabar twaskąntes, 
tąnkės bej iszkilmingas, bet niekinamas. 
Ton pati kitta kurta pas Atenionys rąn- 
dam buwos. Kaipogi tam Milciadiuj, kūrs 
Atėnės ir wissą Greciję iszlousawo, tokę so 
gėdą tedarę. Priminio Pecile x) wadinamo 
teploient paweikslą Maratona muszės 
lijpę tarp 10 karwediü wejdą Milciado 
priszakie kariauentį, karėj wins i muszą 
drousinantį ir rikauiensį Iszmalawoti. Tij 86 
patis Atenionys i gawusis paskiaus didesnę 
waldę, kūkūlouiemis nu wiresnybęs 300 
stabū Palerijos tyrionij Demetrijuj pa- 
riėglino.

VII. Po tos muszės Atenionys idawę 40 
Milciadiuj 70 lajwū laivinę, idąnt salės, 
kürios warwarrams talkinieję nudrau- 
stum. Jis tou szaržą diewiedam’s wienäs

1) Wieta tejp vadinama, kurioie visau brąngiau- 
sias abrosduB laikę.
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i paklusnumą pagroužino, kittės spiekė 
nuweikę; Tarp kittė Par6s *) salės tur- 
tajs garbinamos parkalbieti negaliedam’s 
karėj wiusz isz laiwė iszkielę, pilį kopomis 

5 aptvierę ir paszaro bey pagalbės tinaj 
nebilejdo, paskou taranus ir kittės karęs 
padarinės pariedęs, i pamuri pasitraukę. 
Kad jeau maž bereikieję i pilį isigriauti; 
atstė ant krasztu matomą isz salės lijkną 

įo nežinau kas uždegę naktowidė, giwentoie 
ir apgultoje matidamis gajsrą, abeji tarę 
wiėszpatęis Persė laiwine vaidinąntis. 
Todrin Parionijs nebskubinos pasidouti o 
Milciades krupaudam’s, idąnt laiwine 

15 wieszpatęis jo neąntnoktum sudeginęs sa
vo apgulimo padarinę, sė tijk laivė sė 
kijk buvo isz Atėnė iszirklavęs ąnt di- 
dios ne&pibąntos savo ukinikė tinaj pa
grįžo. Todrin apskustas it viliejas, iog 

20 galiedam’s Parionys pavaloti nieką na- 
nuveikęs nu vieszpatęis paprakoutas nu 
muszės prasiszalino. Tuometė jis sirgo 
ėpomisj kėliomis griaunąntes i pilį buvo 
ėžtiktas. Ir tejp negalint patem tejsintęis, 

25 jo brolis Tisagoras ji gįjnioię. Parveizie- 
iės jo provą nu giltinęš iszlousoutas, bet 
mėntė nusztropietė paliko, kuri ąnt 50 
talentė*) arba ilgujė grasziu, bejė kijk 
laivine iems vertieję, buvo nuspręistas. 

80 Negalint iem tujeau tės stropės užmo- 
kieti, kaliniczie ėžrakintas giwybą savą 
pabęngę.

VIII. Tasay noris dlel nenuvejkimo 
Parės buvo apskustas, czionay kittas buvo 

85 licziės jo pasmerkimo. Kaipogi Atenio- 
nys nu noviu Pizistrato, kūrės nesenė bu
vo  pritirusis, paskou kijk vieno savo 
ukiniko galibęs nugoustavo. Milciades 
buvo dėdė sumanūs karie ir ukie, rodies 

40 nebnoris ukinikė bebūti ėž viss patiė 
iprotiu valdios gejdous. Kajpogi Kerso- 
nezi givvendam’s vissą laiką vieszpatiė 1 2

ir tyrioniė buvo vadinams; noris teiei- 
nigė. Kou ne varrė buvo igijęs; bet gė
rė norė savuiė, kūrę valdę jis savo do- 
rybi ąnturieję. T\j tiktaj tevadinas tei
singi tyrionimis, kurö 1°иЦ; ūkę nuverg s 
ir jos vieszpatejs pasidaro. Bet Milcia
des tejp žmoniszkė ir tajkiė buvo, iog 
nievieno vargutos nebuvo, kėrsai ne but 
galiejęs iem pasigousti, nu viešė ukiė 
didej buvo godoiemas, jeau savo diel ю 
fcęltės, jeau diel garso karęs veikalė. 
Tou sviete regiedam’s velijės jį  nekaltą 
pasmerkti, ne kajp pats paoiumi ilgesnėj 
giventi.

34. Изъ Жмудсной исторіи Довкопта. is
Istoryje Žemaytyszka.

157!. Paskė iė atkelauo ir Maskoliė 
siuntine i Wilniü minauotė palaubu 
patvirtinte, tarp kuriė kunogaiksztis 
Kambarau kelie nustips. Tepat tarp Le- ao 
tuos kęltęs virė nustipa tė meta kuAe- 
gaiksztis Sanguszka 12 deino Gegužius 
mienesę, garsus ir laiminga Lėtuos kar- 
vaida, kursai uės bū loveis nu karę 
maekolė diel palaubė satartuiė. ss

Tė patiu laiku Krima Tautore vie
ša Maskolije nuterioiusis patę buveinę 
Moskva su pilimis sudegina, kurios uės 
tikta beissiturieję vidurinę piles Kitai- 
gorod vadinama. so

Maskoliė siuntinėms Augustus usakęs 
sueyma i Warszawa. Gze ketieję ir Mo- 
zuriję su Letuvė sunerte, kė pirmė Lan
kė didūmene Lublinę bū pažadieiusi, 
bet ta vęltes i nieką pavirta, kaipogi ne ss 
wen Mozūra patis to ne norieję, bet ir 
pates Lankė lūmas lig neprasidieus 
sueimū subrusdesiu Warszauo paliki
ni» numei išsitraukę. Tas bu dar nieka
dos nenutikęs. Lėtuos rasžitoie stigauo, 40 
nu Augusta pasiiutusi nu Lankė nu- 
kraptu, todrin dide gailiejęs iog tas kas

1) Wiena salą tarp Cybladft salū.
2) Wienas talentas tejp wadinams piningas tu- 

rieję sawiep szimtą musztū musu piningais skaitąnt
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weina karta bA nutikęs nebgalemu buwes 
attaisite, sudraudę tas kurij iem tA bft 
patarę ir rimoię pragumą, wis tu kas bA 
Lublinę nutikės sugaiszinte. Jo apmauds 

6 tame dakte tep bA didis, iog tujau pa- 
kriūsza ir būtina nulosga.

1572. Noriedams pailsieteis nukelauo 
i Tikouna i Žalgirius arba Paletionis, 
kūrę weita is wissados didė miega, bet 

to kad is kas deina silpnesniū tapę, norieję i 
Kniszina pareik eite.

Tu tarpü Padaugawie Wok itin Tud 
ir Kruze mažne wiel uždegę karę: kai- 
pogi tüd u apskelbę wokiszkus rasztus 

is kernoientiu8 Augusta ir didij Maskolių 
kunegaikszti, wildamAs judū sukersztin- 
te arba wokitius priesz abudu sukeitė. 
Augustus nusiontę tujau pas Jwona Mas- 
koliū d. kunegaikszti, idant diel tA- 

20 dums aplamiums palanbA nelaužitum. TA 
pat i A žigiu tas siuntinis sandarauo su 
lwoni abejü kalinius iszlAsAte ir Palos- 
tekionis nu anpAUA Witesbes apigardū 
ramintom. Iwons wis pažadieję ir Augu- 

25 sta grometo skatina kA weikiause didiu- 
sius siuntinius atleiste, wardas minauo- 
dams Eustaki Wolawicziu, ir Mikaloių 
Araburda diel pakaiaus padarinis i Mosk
wa. Tepat MaskolA bajora darę wilti 

90 Lėtuos siuntiniA Araburda, iog Iwons 
diel meiles būtino pakaiaus weike Palos- 
tekę ir Kursza Letuwems grAžins, ie Au
gustus nu sauo pusė nebranginses.

NebA dar Araburda isz Moskwa isz- 
85 kelawęs, kaip Tautoriū siuntinis perni- 

kszte laimA pasipūtės atkelauo ir kaipo 
pergabetos nu Iwona dAkles nekalauo. 
Jwons kurio dar gieda praeiusę nukritę 
8zirdi io gildę, nu tAmi Tautoriū dru- 

40  sumA dar didesnie ussirustines rados: 
kaipogi ipAles i apmaudu lijpę 300 io 
8ondraugü galwas nuręste o suintinems 
patims nosis, luppas ir aussis nupiau- 
stite, ir tep papAsztus nusiuste iü kauft 

46 su kirwiu diel pateis kana, idant is tA

mi pats sauo buweinie, kaip io žmo- 
niems Moskwo llkkos sauo galwa nukir- 
stumi.

Tep kersztauint warwarams tarp sa- 
wei Letuwe turieję atwanga. Augustus s 
tu tarpA swira karszatien ir su iumi wis- 
sa keltes Jaugalaus bengies. Araburda 
pergrižidams isz Moskwa dar rada Au
gusta giwa, bet Iwona siuntine ipieden 
atkelawusis nebrada io. Sigismont Augu- io 
stus paskfiis Jaugalaitis nustipa Kniszine 
18 Leipas deino 1572, 50 metA tu- 
riedams. BA mokits wirs, kaip rets wal- 
diones. Ont nelaima io mokslus i atska- 
luniu darę. Ūkęs rekatAsę bA rombas nu 16 
ko wadinams bft rita kunegaiksztiu.

Tikibo abejutyns ir patingus, nu ko 
insiweisę atskatunis io ukie. Dide steige 
pas sawi lai kitę mokitus žmonis už wis 
linksmus. so

Jem mirus ūkęs durna nusiuntė Teo- 
doriu Zenku i Moskwa, idant ta notes 
nerastumes licziu nauios kares. Grometu 
Lėtuos dumotas bA paraszitas JwonA. d. 
Lėtuos kunegaiksztis ir Lankft rikis Au- 25 
gu3tus persiskirę su szi pasaule bet Lė
tuos ūkę dar giwo ir su ię tebier palau- 
bas, kaip ie pirmä buwuses, todiel pra- 
werietum, idant d. MaskolA kunegaik
sztis isakitum sauo padoneisems tolesnė so 
saugote. Žadieta siuntene nu Augusta 
ūkę atleis, kuri i warda wissas ūkęs ape 
omžina pakaiü sondaraus. Jwons atsakę: 
Augusta giltinę i didė nuludinusi, bet 
dideme dar szirdes iem gelanti, iog tijk 85 
krauię krikscioniszka maometonA karda 
gožonti, todiel is linkis, idant Tautorę 
kris t i on u netaiku neissigalietum, todrin 
is sakies ilgiedamos laukfis atkelauientiė 
siuntiniA pakaiaus sondaraute. Lėtuos 40 
rubeziA žadis nekuszinte, bet padaugawę 
neleis ilsiete. Je Letuwe teisinga pa
kaiaus nor, tur padaugawę issižadiete, 
už kA Palostekę wiel iems sugrAžins. To 
grometo prasimę Jwons pirmA i karta 45
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wieszpatiū vissii Gudė. Letuwe wienog 
idant nesuirtum palaubas tame valdtar- 
pie sauo ukes nukentieję pirma karta 
putlota ir neteisinga titulą.

6 Ne proszali bus cze pažwelgte ont da- 
b6s, būda ir apsiejemu t&s gadinės Le- 
tuvib ir Ža'raaitiu: Ža'maite saka tur 
sau wiresnii Storastų wadinama, nu d. 
Lėtuos kunegaikszte ir Lanku Earalaus 

i o  padieta, kursay ius riedę iki sauo giw6s 
galwas. Tur wiskupa Rima klausanti. 
Swiet8 giweu ža*muse ir pailgdtinusę 
trobesiusę, kuriu asto ugnis kūrinas, ap
šilk kūrę gaspadorius su szeiminu sied 

15 weiziedams i padarga ir giwolius: k&i- 
pogi po tu weinū stogd pates jaugey su 
giwoles giwen; turtingije weito taura- 
gid bey ont karęs weiki, naudo szarvb 
ir wisokiu ginki b už wiss varpstid. Ark- 

20 lūs tep mažus te tur, iog u6s gal tikie- 
te, iog tijk ije gal stingte su kūrės nu- 
mei arba karie karaun. Dirwas ar ne 
gelžeis, bet medę noragas ir verstun- 
šięms, kas ira dar tdmi stebuklingesniu, 

25 iog gruntą id ira ilijas molę. Ardamis 
neszas su sawi medę werstnwes, idant 
vein& palužibs, ontrą tujau i wijtą idie- 
tum. Sako, iog tūli Storastas, kurius se- 
nowie kunegaiksztes vadino, noriedamis 

so palengvinte id ore, buk lijpusis gelžęis 
noragas arte, bet atenti meta newikus 
javams sviets dejavęs sakidatns, iog 
dielto javay prapulnsis, iop gelžines 
ne medines noragas laukus arusis. S to

se rasta krūpaudama, idant iszbades sviets 
nepradietum trakflte, buk leides paskd 
posena medę noragas arte.

Tolesnio saka ta sritis tur ne iszžen- 
gamas gires, kuriosę pasako kartas bu- 

40 bius szmaizontes. Niekame niera ne tep 
gera ne tep balta medaus kaip Ža'mai- 
tiusę. Tamę krasztę gires ira vissudi- 
diausiū turtu giventoib: kaipogi mediu- 
sę iszkaltas bartijs ddd didę daugibę me- 

45 daus. Daug dar ira iki sziole tarp gi

ventoib pagoniu arba netikieln, knrij jfl- 
dusius žaltius gerb ir it sauo numb už- 
taritoius maiten, kurius tulomijs dei- 
nomijs pri padietą peną slenkontius gas
padorius su vissb szeiminu su didę laimę s 
stoięs poss. Nutikys kokę norint nelaimi 
numusę, tujau tar žalti, numikinį Deiva, 
nepaszerta ir neiszteista essant.

Dar tolesnė tep saka. Tikkds Letuo 
par 6 trukius nu Wilniaus teis Trakib io 
pilė, iog nekoksay kristionis isibicziu- 
lawęs su veinb Letuviu posaentiu tokį 
žaltį nu kurio bfi pirkęs kelis bitiu 
kelmus ir parkalbiejes (j)į tb žaltį už- 
muszte ir inna(?) kiikscioniszka mokslą 15 
sekte. Paskft atėjės bitiu sauo lonki- 
te rado, sauo bicziulį tep iszkraipita, 
iog kur ausis bd, ten burna, o kur burna, 
ten ausis rados, kursay klausams priža- 
steis tep didias. nelaimes buk atsakęs, ao 
iog kentūs td nelaimą diel užmuszimo 
žalti sauo numb sargą ir didesnib dar 
nelaimu viltis pritirte, ie negriszis i 
sena dabą. Tolesnė saka par 24 trukias 
nu Wilniaus ira kaima Lavariszke va- 25 
dinama, kuriam daug žmonių dar iki ežio 
laika žaltius poss.

Ža*maitiusę sviets nudirbės darbas 
rudinį spaliu mienesęs galę, saka kiet 
gierinę ir szventen szventę tokiu pra- ao 
gumu. I ttt szventa gierine arba pilta, 
suein vissi su patiomis, vakas ir szeiminu, 
skomį arba stalą szijnb apkreik, piragas 
paded ir katraie pušie piragd du kružb 
alaus pastata. Paskd atgaben verszį, 85 
kiaulę, gaidį ir visztą ir kittus numiki- 
nius givolius pates ir patinus, kurius pa- 
musz pagal sauo pagoniszkės dabės ont 
aukės arba apieras tokio pragumu. Wissu 
pirmu vaitele kunegs tullus žodius isz- 40 
tardams uždauž minauota givoli su lasdik,. 
paskd vissi muszdamis į par nugarą, p il
vą ir kittus straipstus saka»: Td tau Dei- - 
vali Ža'minikę aukauiem ir tavi garbi
nam, iog szį meta mums visso skelsdams 45
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streikus užlaikė. Nujau tawes klukam, 
idant mumis tepat ir szį meta ligę dalę 
nu ugnęs, karęs ir marė bey vissokiė 
neprietelė teiktomis saugote. Paskft valgę 

s mėsa aukautuiu givolė, nu kuriė lig ne- 
pradieiusis walgite po szmotelį nupiowę 
ir i wissus numū kompus mieczioię saki- 
d&mis: «Sze tau Ža’miniki muBa aukas, 
imk ir walgik sau besweks». Tu tarpti 

įopatis linksmay ir szirdiogay waiszinos. 
Kuri pagoniszka daba tebierdar iki sziolė 
tūlose apikartosę Letuės ir Ža'maitiė 
saugoiema.

Wissi giwentoie to kraszta, tep kaip 
Letuwe, diewie sermiegas pilkas, dabė, 

15 kalbė maž kėni tarp savęs tciwairau, 
susirinkusę svietą iu pilių gasuse, nere- 
giesi kittusę drabužiuse, kaip tikta pil
kose milą sermiegosę. Koies austa wiži- 
nomis, kojenomis ir naginiems. Ratus tur 

20 lengvus be maža’use gelžgale kuriė te
kine lonkine niekados netepamis kauk 
vaziėint ivaires balsas*)•

Kits saka «Grumts Ža'maitiu ira gers, 
bet tikta artoie io rambi, kurij senė ipre- 

35 tiu medę noragas ar, todiel dėnas što
ko, kurios vijto mint keptas sietines, ku
rij žmogaus galuės didumu ira kūrins su- 
valgiiusis praded dėnė miste. Baltoie 
medaus, pijna, svijsta partekusia ira, ga- 

30 niklas tur geras, žuveis nestoko. Ger 
medė ir alė, kuri mauknė stotkusę ap
kaitintas kūles veinu nakte suvirin i missa 
ipil tenay mijliė ir ontra deina jau gėr isz 
tauragiu, kūrės kauszk vęito dievie, 

35 svetius apdavino sziokes tokes numu 
darba daktas. Kurij alaus netur, undinį 
gėr, vissi resni, guvi, narsi ir stipri bey 
veiki karon.

Givo paprastinay 100 metė, ira oston- 
40 kingi, ir trusintys. Gyvolius augina didei 

stropiai, taip jog vens giventos 60, kitts 1

1) Respabliea sive stot: Regni Pol. Lituaaia Prus. 
Livon. E x  off: E lz e r id u * .  L u g d . B a t a v o r u m . 1642. 
C. VI. p. 246.

dveje tijk ir daugesne tur bondös, ligę 
did) kittė givoliė laika, iu arkle ira maži; 
bet pardaug stipri. Asz metuse 1554 Wil- 
niė nupirkęs už du auksinu arklį su re
giems i Krokuwa 120 miliu didė greita 5 
uuvaževau. Motriszkoses ape givolius ir 
uumus skotoies, viray laukusę trusia, po 
10 ar 20 veino trabo, linus brauk ar 
wilnas kėdėn, verp, aud drabužius, lijku- 
siusius vež i Karalaucziu ir Ringą ir te- io 
nay pigė pardėd oleoderems, linė ir ka- 
napiė kė daugesnė sie, given giriese, at- 
sikieyminiejei, retk tenay tiera piliė ir 
t ės pates neaptvertas. Trusujemė Sigis- 
monta Augustaus i bursa susirinka. Gi- is 
wen numusę, tep vadinamusę trobesiusę, 
žmonijs jaugey su gi voles, kuriusę aslks 
vidurio ugnes kūrinas, pas kure gaspa- 
dorius siededams reg vissa sauo turtą 
ir tinay nu darganė, speigė ir žvierė 20 
tur sau uždouga, pas duris gul numsar- 
gie, kuri ugnį serg, idant neuBidektum 
ir neužgestum. Tonkė szu ar kiaule pa- 
gaun isz pėdo mėsės szmota pri Ugnei 
werdonte ar pats sau snuki nutwilkstay. 25 
Kurj kaimosę arba sodosę giwen, tij tur 
ne wen numės bet ir ipatingas tröbas. 
Gul po patalas sukrusztė plunksnė, idant 
męigonte nebaditum ir ne budintum. 
Gaspadorius tė galvijė, kuriė negal isz- 30 
maitinte musz mesk ar pardėd. Numė 
slengsti parženges szauda sau brijdius, 
stirnas, szarnus, znykius, lapes, wilkus 
meszkas, muszkietu, seydoku, varpste. 
Jra didi szowieje ir swilkuinikay; wazio- 85 
ies medę ratusę, kurius nutolk iszgirsi 
girgždant.

Mergate iki nesukakus 30 metė, ie 
vissa 24, už gieda tur tekiete mergau
dama kėlės skrine8 kraite priklo, kūrės 40 
tekiedama mažnė wissas isztuszten iki 
apdowinoentė jaunoie gentijs, dėdama 
veinims marszkinius, kittims abrusus. 
Dukteris i dirvą neit, ne tevė slaugo, 
bet pates sau dirb, tė patį ir sūnūs daro. 45

7
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Kaipogi pirszlis iodeams pas jaunine (nfi- 
taka) terauies ar wiezliba ira ir ar dar- 
binike. Wiray ir motriszkoses ira wissu 
godingiausi ir mondagiausi žmones, didė 

6 reta tarp iu tenutiuk užmuszimay, isz- 
žarginimay, wagistes, swetmoterawimay. 
Mergate regiedama neissisaugosentė nu 
apifikima pati sau galą darę, duktie tur 
do konkaleliū parisztu ir nakti žwake deg, 

įo idant t&mi žinotum teway kame ira ir 
kfi bedaro iti duktie. Teas sunft žmonės 
weiziedams ne turtti, ne graksztumo iesz- 
ka; nfitako gana turtingu rados iems 
ta, kuri dora, sumitusi ir resna ira mer- 

15 ga, kūrę su diditi džiaugsmti i ftszwe nu
mos wied sau.

Eidama pri sauo apikartas wiresniuiti 
dowanas wissados gabin. Wissuwiriausiu 
Ža'maitiu waldimieru ira Lėtuos teuns 

20 arba senatorius, kuriu szenden sako ira 
Kiszka, urieds Witesbęs, kurio talkieju 
buwes Lasickis, nu dabar minauftta Sigis- 
monta Augustuos d. Lėtuos kunegaikszte 
ir Lanku karalaus nusiustas i Ža'mai- 

26 tins, kūrėm ape weina Deiwa ius mokont 
buk sakiusis: ku tu mums stirwelieie weina 
Deiwa stipresni essant už muša Deiwus. 
Žinoma ira, iog gauie daugesnė gal nu- 
weikte nekaip wens. Tas Lasickis pir ma- 

30 sis Ža'maitius iszmierauo, kunti 40 tūks
tantiu walakti sakos radęs, ir kieykwens 
giwentoios po tris margius turiejesirmo- 
kiejes penkis auksinus i kunegaiksztę 
lobi1).

86 Lijpont Lasickiū miszkus skinte, Žae- 
maite nepirmū tft dariusis kaip kad is 
pats pradiejes kirste, kaipogi tarusis lijk- 
nusę iu Deiwus giwenontius, kuriose bube 
ir wieles tonkė szmaižiusiės atsakius iem 

40 gal, tilkartu žmogus iemes tujau plieszte 
maukną nu medę, tus žodius sakidams: 
«ius mon žąsis, wisztas iszpliesziesziet, 
todiel asz iumis nupliesziu». Toliau saka, 1

toke daugibe ira pas ius Deiwu, koke 
pas Grekonijs bu. Ir tep pro Deiwa, 
kurį waden aukstiejas, wissagistis daug 
dar tur ža'mpaciti beje žaemes deiwatiti: 
kaipogi tij kurij dar neiszpažist kristionū 6 
tikibas, garben Deiwa Perkūną: kaipogi 
pakilus perkūniję artos, numowes kepurę, 
sako: «DeiwaitiPerkunati nemuszk munes, 
asz tau lasziniū palti dftsiu», bet praeina 
perkūniję pats suwalgę laszinius. Per- įo 
kuns tikis essus tewu perkūnijęs, kursay 
nuwargusę ir iszkorawusę saulę isz pir- 
teis buk isziemęs, paskfl nuplauta ir 
spindonte ontruiędeiną paleidęs. Be jauno 
mienesęis niekoke darba nepraded; ie e i-  15 
damis mediote sutink motriszka ar iė kas 
iszlikfi arba ir skaita kieyk zuykiū wilkū  
tur užmuszte, tu kartu mediokle ne w ik- 
stay; tur tepat deiwe ža*mine, auksztieje 
wadinama, kuri bitis gerb. Tūli dar tau- 20 
kay tur sau ipatingus Deiwus, W etustis 
Rijtau, Gabay ir Twerlikus Saranu, K ir- 
nijs Platelu, Wie!una, Deiwie dusziu, kūrė  
apiera darę mirusijsems walgont. K itts  
raszitos tamę umžiu giwenus sako Za*- 25 
maitę rudinį jawus nuwokusis, bengon- 
tes spaliu m ie nes iii tokiu bodu szw entę  
szwentinusis wissi susirinkusia i pflta, 
skomę arba stala szijnū pakreyk, paakfi 
d Ana ir isz abedwems pusėms alaus kru- so 
žiu sklidinu pastato, paskft atwedus poras 
kieyk weiu6s weislęs giwolu, kiaultl, žū
sti, gaiditi, wersziti, tep pamusz: p irm  ii 
žinijs arba kunegs, tulus žtidius isztares  
iszdauž par galwa giwolacziu, kuri tu jau  35 
swiets tft patį daridams pribeng, tfl sa 
kidams: «sze tau Žaemaluke Deiwe ta w | 
garbindamis aukauicm, iog mumis sz i  
meta nepalitictus užlaikę ir wissa m um s 
suteikę, skalsink mumis ir atentio, to  m es 40 
tawes klukam. Lig nopradieiusis dar w a l-  
gite, nu kieyk weina giwolę szmoteli n u -  
piowusis mieczio i wissus numti komputi 
sakidamis»: Priimk linksmay Ža*minike 
tft aukawima ir besweks walgik»; tft k a rtu  451) In Opere citato G. VIII. p. 265 G. VII. p. 270.
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patie praded walgite. Ontruie deina 
ezventen Ilgiu sz\vente, ont kūrę, kaip 
virszans regiejem, atminima mirusijsems 
dariusis. Tretije deina po Ilgiu buwusi 

6 szwenti vadinama Deiwa Waisgamt6s, 
kurį mergutes garbinnses, idant iu linus 
ir kanapius laimintum tokiu budū: pali
pusias ont zoslanu weino ranko ilgu 
lunku sauię, deszinoię alaus kruza turie- 

įo damba sako «Waisgamt6s Deivati augink 
mus, o linus lig munes auksztus, neduk 
mums nfigoms waikszciote; paskfi nulij- 
iuses truputį alaus žaemin Deiwb». Je lig 
tfi iszdaranti nepaiudies, vilses atenti 

16 meta gerb linb, bet vein& koje nikste- 
rieiūs ont zoslanū, ženklino atenti meta 
linus newiksentius. On tos patios szven- 
tes, kaip sakiau, Ilgiems vadinambs, kvij- 
tusis numirielus i pirtį ir p&ta, ir szietro, 

20 ont kapas padirpto, tijk padieusis marsz- 
kiniū, wilnoniū ar spreiduku ir nometū, 
kieyk buwe užkwijstu nabasztikb ont 
skomę arba stalu, kurį tepat walges ir 
gieree apkrovusia, kur patijs susirinkei 

26 vaiszindineis valgidamis ir gerdamis 
szmotelius i pastale mieczioiusis ir gie- 
rima laistusis mirusijsems, sveikindamas 
numirielus kaip wirszaus minauoiau ir 
t. t. Daug dar senti deinū ipratimū ga- 

80 lieczio pawaisdon priplijkte, ie neroditu- 
mes man ir to ganu essū, diel parodimo, 
iog ir tame timžiū daug dar pagoniszkbs 
dabbs Ža*maitiusę bū. Szenden dar ie 
kas daineles, žmoniems nekalta linksmi- 

86 nontes ir dainiuient, suraszitum, daug 
dar daktū senovęs galietum rašte: kai- 
pogi swiets nežinodams pats minauo 
senū įpratimu nu tukstonte ir dau- 
gesne metū sekama įprati sauo boczib 

40 probocziu, mindamis ius tū patį ir to 
patio dingstie dariusius.

№ 35. Смерть Витовта. (Изъ литовеной 
исторіи Довконта) (но другому списку).

1429 m. Jaugaluj rodies didej trumpaj,

nebimanydamas kur bedingti, glaudies 
pas visudidiję pasaulęs valdę toj gadinej, 
beje Popiežių, kursaj prajausdamas kbrsz- 
tus, kurie' atentiej galieja krikščionybę* 
sukrutinti, graudina drąsej savagrometoj 6 
kajp Witautą tejp ir Zigmontą jo 
broli, n ii tokiu kėtiejimb Jauteis; bet tas 
vielb bebūva. Lankąj tb tarpti sukiela 
treti suejmą i Jodliną ir tinaj sutaria 
visajs parubežejs sava rikęs sargtys įo 
pastatyti, kurios nekokia siuntinia nej 
Ciecoriaus nej Witauta kad nepralejstb. 
Antvejzą j b idavia Jonuj Gzarnkau- 
skiuj; tam pavyka Babtistą Gigalą Et- 
vetą ir Zigmontą Rott Teutoną nu- 16 
tverti, kursaj parkratydamas judums 
riszius, rada grometas Ciecioriaus, kūrės 
atiemis patiudb palejda. Wienoj grome- 
toj būva paraszita, kad Witautns ne 
maž tfimi nerupintumes, ar galieja Gie- 20 
corius be žinios ir valęs Popiežiaus i 
Karalus ką kblti? Jis tur tiktaj pažen
klinto j dienoj karūnas laukti, kūrę jam 
siuntinej Ciecoriaus gabina, kurie jau 
būva iszkialavusis, kurie sulig karu- 26 
navni bus. Sb tu grometb būva dar isz- 
raszas sądarb naujej padarytb tarp Lie- 
tuvib, Węgrb, Wokytib Parusniej ir Pa- 
daugaviej ir rasztas, kuriu Zigmontas 
Giecorius kėl Lietuvos D. Kuuegaikszti 90 
i Lietuvos Karalus. Wis tas būva jau 
pirmiaus žinomas Lankams, ne kajp Jau
galuj jo rumuse lindantem. Wisa Lankb 
didfimene suskata ir wisus kialus užstoja, 
kad niekoksaj siuntinis, kialaudamas i 36 
Lietuvą, uegalietb jb rubežiaus parženg- 
ti. Kad tą Teutonijoj nujautia, ką dara 
Lankaj, siuntinej pagriža i Prankfurta ir 
veltuj laukusia db mienesib pagriža pas 
Giecoriu nieką neuuvejkusis. 40

Tb tarpb Witautas laukia ilgiedamos 
ivykima sava kėtiejimą, kursaj jam tejp 
artimu rodies. Jis pakvieta D. Kune- 
gajksztius Maskolb, Tvera, kunegajkszti 
Odojeva, Tautorib Kanus ir abb Mistrb 4&
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iWilniu, vajszina jus isz ūkęs lobia; bet 
atėjus toms rustoms žinoms isz Lankk, 
pirmfi jis sliepia sava apmaudą svetems 

. ir potawa lig galo Szifa mienesęs. Ant 
5 galą, kad swetej namij issiskajdia ir v i-  

sa jo viltis iszgajsza, apsirga.
Wienog ir tejp dar nepalejda jo noras; 

žinodamas be Jaugalaus valės nieką ne- 
nuvejksis, jemia jo mandyti kitk pragū- 

10 mk sau karūną stejgti ir Jaugalk sau 
goubti. Todiel liepia Mikalojuj Mal- 
driguj sava Sekretoriuj aprejkszti Jan
gai nj, jog jis ne durno daugesnej apej 
karūną, vis kas būva tur bntinaj už- 

15 mirsztk būti, tiktaj Ingo, kad Koralus ji 
serganti aplankytu. Lankaj neklovies tu 
vejkik Witauta parsikijtimū ir nelinkieja 
karaluj kialauti, bet kad jis nenorieja 
to klausyti, tad lejda jam ligej bilus ir 

20 gudrius tarnus.
Prijemia Jaugalk ant Lietuvos rube- 

žik karaliszkaj ir tejp i pat Wilniū par- 
godoja. Pirmoses dienas Witautas Kora
lu sk jo tievunajs vajszina gaubdamas 

25 jus sau; kad karalus vienas pas ji pasi
tiko, apsirejszkia jam su tajs žodejs: 
«Asz stovift jau ant kapajs, ko jus ma
nęs nugąstaujet, asz nieką nebnuvejksik 
su mana karunū, norik tiktaj pasanlnj sk 

80 tk ženkit! pasirodyti, kajpo sk mana nu
pelnė, nedieviesik, saka, asz jos, pri- 
sijku i vardą Wisk Szwentujū, jog daug 
jej dvę ar tris dienas buvus asz jos is- 
sižadiesiu», ko jis didej szirdingaj fugo

se ja. Jaugalus sugraudintas tajs žodejs abe
joja, paskuj apsirejszkia, jo g jisb e  lej- 
dima tievunū nieką negal daryti. Tad 
atsigręžia Witautas ant j ii par v is  ant 
Zbignieva lugoja jo, kukulava ji ir go- 

40 rina, kėtiedamas jam Wiskupiję atimti. 
Bet Zbignievas stangej atšakia: «Szvie- 
siausis Kunegajkszti! visuvertiausis esi 
pirm visk Wieszpatik ir Karalk, tava 
pasvietis, tava galybe liginas visudi- 

46 diausioms karalistoms, bet Lietuvos ka

ratas negal būti, jis gal kfimetk noris 
Lankk neprieik tapti, szenden abi tanti 
yra sunerti amžinoj ir karūna abidvems 
ant vienk galvk sumauti. Tiedve ben- 
dringi tauti, szenden Giecorius judvems & 
neprietelus nor parskiejsti, ne ant jud
vems lajmos, bet ant nelajmos: kajpogi 
patsaj Ciecorius stali valgydamas iszta- 
ria tas žodius: aWardą Karalaus kajp 
mėsos szratą imetiau tarp szunk. Suner- įo 
ti mušk tauti yra nepargalemi, bet par- 
skijsti tapsuj grobik neprietelems ir Tk 
pats tkkartk gajliesies, jog tejsybę kalbk 
ir ne suviliejk mana tievajnęs». Noris 
tejp drąsej kalbieja, vienog ant prisikos 15 
'Witauta, jog apent kėtieja karūnas issi- 
žadieti nieką ne atšakia. Ant gala ir tie 
Lankk tievunaj, kurie pradioje linki ėja 
Witautuj karūnas, negalieja arba nebuo- 
rieja bestirvelieti priesz Wiskupą Krio- 20 
kuvas.

Tejp stigavojent Olesnickuj neviena 
tarsi tarp Lietuvik tievunk nerados, kur- 
saj ben tą butk posakis: norem bendrajs 
ir talkiejejs Lankk būti bet ne vergajs. 25 
Netejsingaj Wiskupas Kriokuvos noriąja 
lajmos patik Lankk o prapulties Lietu
viu ir tą tejsina prisikomis Lietuvik. 
Tiesą, jog Lietuvėj prisiekia isz viena  
sk Lankajs turieteis ir ginteis nk neprie- 90 
telk, bet ne prisiekia ant to, jog nebibus 
daugiaus Lietuvejs, bet Lankajs; kalbies 
ir raszis Lankiszkaj ne Lietuviszkaj; 
issižadies sava jistatimk, apsiejimk o rie- 
dyses pagal Lankiszkk, ant to Lietuvėj 86 
neprisiekia; nesang issižadieti sava k a l
bos, sava jistatimk, sava būda ir gudin- 
teis i svetimus, ligej yra kajp kad kas 
butk prisiekis sava ukėj galą daryti; 
bet argi butk to žmogaus prisieka v a -  40 
linga, kursuj prisiektk galą daryti? Kas- 
gi aną galietk skkti nebnorint gatflteis, 
kad prisiką sava attiestk. Nie v ien a  
raszta Lankaj neparodis, kuremi L ietu
vėj butk sawi Lankams vergajs užra- 45
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szift; rasi kas tejpat Lietuwiû pusę tejp gi- 
nioja, kaj Kriokuwas Wiskupas Laukos; 
bet swieta skiaugé to mums neužlajkia.

Nutika, jog Witautas neantsimowia 
5 Lietuwos karunū, bet ką nuwejkia Lan- 

kaj gawusis tokius paswietius, par 360 
metà liebaudamis sû sawa karalejs Krio
klį woie Lietuwos turtajs, negut tą, jog 
Lietuwius nuwargusius o Lankus isztu- 

io kusius lapumuse abejus prarija neprie- 
telej, dielto, jog niewieni nebgalieja gin- 
teis. Daug naudiengesnej butû buwi abid- 
wem, kad katra tauta ipatiugaj sawi bu- 
tù riediusi o priesz sawa neprietelus isz- 

15 wiena stembuse. Arce-Wiskupas Gniezna 
par wisus didesni protą turieja linkieda- 
mas, kad ir Lietuvvej sau Karalû turietū. 
Jis prajautia, jog isz tos wienybçs nieką 
géra ne bus: kajpogi wisi Gudaj Lankū 

20 neapkéntia o Lietuwius milieja, kurie pa- 
lika j ims jū wierą apsiejimus, saugoja 
tejsybę, wargdieniù nelejda spausti ir 
wergti. Laukaj wis atgalej daria, norie- 
damis wisus i Lankus pawersti, wisims 

25 wierą antmesti ir wargdieni spausti.
Witautas nebturiedamas wilteis karu- 

nū Lietuwos apsimauti, kū didesnėj nu- 
kudieja, wienog pražilis 80 metft turie- 
damas dar gėrą daria sawa neprietelems: 

so kajpogi kielęs isz lowas lidieja Jaugalū, 
grisztanti i Lankus; bet jodamas isz Wil- 
niaus Trakion nū žirgą nukrita ir ant 
ratajs žmonos nusiwežina i Trakius ir 
tinaj pirmû sû Auksciausiû Diewû, pas

as kuj sû Jaugalū ant rankomis žmonos Ju- 
lionos Augmantajtęs Kunegajksztajtes 
Alszienū 27 dienoj i Spalū mienesęs me- 
tuse 1430 sū sziû swietû parsiskyria 
Saka palajdota esant Wilniaus Katedras 

40 bažniczioie deszinioje pušie didioja alto
riaus, bet szenden weîtuj tinaj Lietuwis 
ar Žiamajtis wejzies, noriedamas jo pe- 
linus apraudoti *). 1

Raszytojas tos gadinęs, kursaj bengia 
kronika Dusburga Križoka, rasza, jog 
Lietuwos tiewunaj sergantia W i tauta 
kiaušis werkdamis kas beriedis jus tejp 
garbingoj po jo smertia? Witautas lin- 5 
kiejis jims pakėlti didiūjū Lietuvos Ku- 
negajksztiū Swidrigalü. Witautuj Lietu- 
\vą valdant svietas turieja didelę lfisy- 
bę kajpogi, kas neja i karę, tas tretiji 
metą dūminę temokieja, o kas ėja, tas io 
butinaj nieką nemokieja.

Tejp wisugarsingasis karwedis ir rie- 
ditojas sawa amžiūji palika iabaj ptatę 
Lietuwą, kurios rubežej nū saulielidia 
upęs Bug, nū pietū Jüdoja jura, nū sau- 15 
lietekia upi Don ir Ugra, pili Wiazma ir 
Možajsk, nu szia(u)ręs Žiamajtiū jura. 
Tankej Tautorems dawia Kanus: Wiesz- 
patej Bulgarū, Watakü ir Muldawionü 
jo klausia; ligi dali didije kuuegajksztej 20 
Moskwas, Twera ir kunegajksztej Reza- 
nia jeszkoja jo bendrybas ir globas. Ka- 
ralej Danu ir Žuwįedū, Ciecorej Saulie- 
tekia arba Grekonū, Turku ir Teutonū 
jo bendrybas mejlawa. Wienü žodiū di- 20 
dis buwa waldimierns, bet dar didesnis 
butu buwis, kad jis butū iszkala Wilniu- 
ji ar Trakiuse ikuris. Toie gadinie arba 
jo amziūje daug jau swieta buwa Bzwiesa 
ir Iabaj mokyta. Piningū. jis nestokoja, so 
kur tiktaju jo garbe rejkala awa. Ne butū 
szenden t s patarles, jog i Lankus rejk 
ejti protą jeszkoti, o i Lietuwą piningū, 
nesgi Lankaj turieja auksztuję iszkala 
Kriokuwoje, o Lietuwa nekokios. 85

Witautas augama buwa widutinia, ne
didis, be barsdos, Iabaj malonios kalbos 
ir tankej mandagus. Rodoie buklus ir 
ant wisą ryžąs, wejkus ir stropus darbi, 
daug winkrumü, grejtumū nuwejkia; 40 
tejp wejklus, jog valgydamas tejsybę 
attiesia, ar apej karę terawos. Dosnus 
swetimims, sawiesims sziksztas, par wis 
didžiūnams drausmas, maž teilsąs, wal- 
gus diel pasistiprinimą, jautrus ir tejp 451) Eojatovicz. Hiat. Lith. pars. II, p. 138.
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didej ussi turis, jog niekados nej wina, 
nej midaus, nej alaus negiera. Sawa 
uriedams ir rieditojams drausmus; kur* 
saj netejsingaj elgies, tą po kartuwiemis 

5 statia, o nū jo atiemis wis, ką buwa su- 
lupis i kitą wietą pliką parkiela už urie- 
dą; skajtlaus nû wisū rejkalava,

Kanakados pa Niperiej didej spejgūta 
diena Witautas riedies i kową stoti sū 

įo Tautorejs, Lietuwiû karejwems dejûjent, 
jog ginklą negal nuturieti rankose, at
šakia jis: «Taj szenden rejk grumteis, jej 
pargalieseme, dwigubej pargalieseme, jej 
iszgurseme nū dwejû neprietelū, nū Tau- 

16 toriū ir nū spejgû». Kad nekurie Lietu- 
wej dejawa dalijent Witautuj žiames 
Tautorems sakydamis: daug turem ne
prietelū apsukuj ūkęs, dar Tautorej tarp 
musū» o jis atšakia:—žmogus géra dari- 

20 damû wisunozmiausis zweris prijaukén». 
Kitu kartū kad kanas Tautoriū gyria jo 
biluma, jis atšakia: ]«man tink gėresnej 
prastaj, bet tejsej ka^ieti».

Kanakados Czemb ikas, 6ndū Metro- 
26 politas, apej kuri wirsziaus minavojau, 

džiaugdamos Witauts rejkalajs ir jo gar
bi, to tiktaj gajlieies, jog jis Wokytiû 
wieros buwa (tejp wadina toie gadinie 
Gudaj katalikû wierą), 'Witautas jam 

80 atšakia: «Ejk i Rimą ir pardisputawok 
Popiežių ir jo iszmintins, tad mes wisi 
busem wienajs krikščionimis».

Už Wilniuj par milę yra graži dauba, 
kurą szenden dar Witauta puszkarni wa- 

86 den. Dubes, parkasaj, atsukta upatia 
Wilaus waga, szenden Wilenka vadina
ma, tą tejsybę stigawo: Wilû vadinas 
nū to, jog netikiemaj ir stajgū patvin- 
staj ir žiamūję dali Wilnians paskanden. 

40 Ekaterinostawas Gubernijo yra vieta 
vadinama Witauta pirtis, taj yra mujta 
namaj, kami prekieje atveždamis prekes 
isz Persijos, Jndijos, Bukaras ir Tauto- 
rijos, turieja didi ir sunki mujtą mokieti, 

46 nū to pramania pirti Witauta.

Moilevas Gubernijo, Bielicas pavie- 
toje, walstiuj Wietka wadinama, yra eže- 
ralis vadinamas Witauta ežeras (Witau- 
dovoie ozierò), jog traukdamas priesz 
Tautorius, tami ežeri žirgą sava girdis 5 
ir pats maudis arba plaukeis, ir nū to 
vardą gavis.

Ponas Skalkawskis, labaj mokytas wi- 
ras Odesoie, daug didej apraszia apej bu
vimą Lietuwiù pa juriuse arba pa ma- io 
riuse Jfidosęs juras, apej wardus Lietu- 
viszkus iki szios dienos tebiesantius wie- 
tū, vandeniù, tejpat ir apej Witauta dar
bus, bet man tos knigas neteka skajtyti.

Witautas atlikdamas svietą rej kalus 
neužmirsza apej Dievą garbę. Kloszto- 
rius pastrunija piliese: Lietuwos Bre- 15 
stiuji, Kauni irAszmeniePronciszkonims, 
Senusiuse Trakiose Benediktinams, Wot- 
koviski bažniczę S. Mikola ir Žiamaj- 
tiuse wirsziaus minavotas bažniczes ir  
Wiskupiję. Wilniaus Katedrą papūszia, 20 
ivedia giedotojus kursinykaj vadinamus, 
kurie kad giedotū dajlej bažniczioie ir 
turtingaj apvejzieja, tinajgi bažniczele
S. Onos labaj dajlę pastrunija. Tejpat 
Wiskupije Lucki ir Kamienciuj ikuria. 25

Sziaszolektami amžiūji rubežiuse wal- 
stiaus Dauspudiū yra minavojemas kia- 
las Witauta (Witaudowoja doroga), tej
pat Skumanta kialas (Skumantowoja do
roga); bet kur tie kialej butū ejnū, niera 80 
minavojema. Tami patèmi amžiūji yra 
minawojemis Merecziaus girioie W itauta 
stulpaj arba stabaj, bet ką ije ženklina 
niera pasakyta.

Gana bus cze tą pridurti, ką garsin- 86 
gas Gudū vejkalū raszitojas pasakia: 
«Sū Witautū garbie Lietuwiù twiksterie- 
ja, sūWitautū ir užtema». Kitoie wietoie 
tas patsaj saka: «Kad Witauta ipiedinej 
toki protą butū turiejusis koki W itautas, *o 
szenden, saka, nebutū Gudū valstybęs1). 1

1) Karamzin. Jst. Gosnd. Ross.



205 LINKMENES 1870 METU. 206

Jr tą dar rejk žinoti, kad ХУ ir XVI 
amziuji Lietuwos Didije Kunegajksztej ir 
Lankū Earalej patvirtina kiekwienam 
pasvietiuj priwilijes; ukinykaj jū visa- 

e dos meldia, kad niekokiū naujini! nei- 
vestū ir kad tejp butū, kajp kad buwa 
"Witautuj ir jo broluj Zigmontnj Lie
tuvą valdant. Galas antroses dalės. 
По рукописи описанной въ Mitteilungen 
III, 260 сгр. 844—863.

ю № 36. Linkmenis 1870 metu.
Oi tau aznapsztaa ta dektine 
Visus Linkmenie antrine!

Vosl) praweriau duris szwintas,
Un man skrida akiu szimtas,

15 Ir nū wejda kaip pradeja 
Net lig kojam nužiureja;
Kitem’s kn6te da žinati 
Ir papinczia auksztį, platį,
Pasakikit D6wa-namas 

20 Ar tai ira Berkaus kramas!
Kaip warganais ims gedate 
Tūlas merkės pamegate,
O ius snudžei besaužinei 
Ius bažnicziaj kajp kuokinši!

25 Neštai manis du staveja 
- Ir dektini jau žakseja,

O galwijaj nematiti,
Ius tik twartan sudariti!
Kvapas sznapszta Devuj gailus, 

во Iam smilkilas tiktaj meilus.
Yen’s in lazdas da rimaja 
Ir svagunais raugėlaja 
Ir kad butu kits priduris 
Bucziau aran tuo iszkurris —

85 O smagurei susturekit
Ben presz miszių pagavekit!
Du panaijczei akims szaude,
Gražiu mergų vejdus gaude.
Kuvekitės jauni žmanes 

40 Plaks ius Veszpats bernai anos!

1) Ineimas DSvanamuosne.

Nes kur Deva garbėj veta 
Ti mergintis nepadėta!
Yepsoimas tai kas kita 
Eikit tinaj sau dėl szita.
Macziau lupam’s daug vepseja s
Bet ju szirdis ar krutėją ?
Ne: man regis kitajp elges 
Isz papraczia tiktaj meldės.
Tris bažnicziaj aszaraja
Muszes kriutin ir vajvąja, io
Asz iu darbu ne regeis
Buvau szvintais patureis.
Paklausikit su kuntribi,
Apsakisiu iu szvintibi:
Už varpniczias tuo kaip klanas 15
Ti kur stavi Szvintas Janas,
Upelitis mažas ploukia,
Kuri vissi vardems szoukia.
Beeidamas un tu upi
Žiuriu kas ti purvy tupi 20
Ir vis szimti velnius szoukia?
Negi, sakau, kas cže ploukia?
Kad būt kioule nekalbėtu,
Tiktaj žvegtu ar kraksetu,
Idant butu žmagus takis 25
Un tu velniu tejp paskakis,
Mana szirdis netikėja 
Ir un kialma tuo nudėja:
Nes tai būva vėlus laikas
Kai pragarai trinka vaikas. 30
Kas bus tai bus, einu arcziau,
Eg szvintosius tos pamacziau,
Kaip kerszasias iu prigiarta 
Ir tan purvan pasiniarta.
Dagi dujei tilams narstės 85
Bet jau traczias welniu stvarstės.
Žiniaj purvy yr’ neketa 
Tai iu pernakt iszguleta;
Aplink auszru atsikialta,
Runku dungun nGpakialta, 40
Bet pririjus vėl dėktines 
Padarita da musztines.
Mousza barzdų pasibroukis, 
los nfiszalej susiszoukis,
Tuo saldžiasias pasideis 45
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Ir t&jkinti jos pradëis.
Saldzëi gardzëi brâukidami,
Saldžei meilei kalbėdami,
Kų tureii wis paliki 

5 Ir skirdamës da supiki,
0  girtuoklėj nënuowakus,
Ar tai girdit kas jums sakas:
Iegu szitëjp ta pradž giarste,
Pragarosë pasiniarstë. 

io Maldas jusu pikta kwapa,
Un ius žiuriunt Dewuj sapa!
Kai bažnicziaj reikia duoti 
Tai jus makat aimanoti,
Tuokart brungus iums skatikas, 

iš Roukias Žakas nar’s uëdikas.
Bet dėl Mouszas ir musztiuis 
Ira daiktas paskutinis!
Suwis mažai pâtis makat 
(Tik pas Mouszų bruzgëj szakat) 

ao Iums ir waiku apkretimasl)
Mažai rastum galwan imas 
O ius maitas ius butia-lei!

' Mouszas waikai mažutialei 
Iszniuniawi pinkias knigas 

25 Jau ir raszit, macziau, migas,
O milžinai rastum iusa 
Vargëj maka tëwë musų,
E kų raszë Donaleitis 
Wargëi, wargëi jou ar skėitis!

80 O gi szita nébewilkis,
Kad žinatu kas tai Milkis,
Daukszus*), Szyrwids ir Bretkūnas, 
Ruikis, Kursza, Nesselmunas,
’Aakas, Szleikërs, Laukis, Rėza,

85 Strazdas, Poszka ir Pabrėža ir 1.1.
Pas Leibini girdžiu ūpų 
Ir du Židai rita kupų,
Vidun einu isz prëmenës:
Eg sėdima diduomenės:

40 Tuo pažinau walscziaus galwu:
Nes gi buwa kepurėtas 
Ir agnasas da uždėtas, 1 2

1) Apkretimas =  ciwilisation.
2) Donaleitis, Daukszus, Szyrwids ir 1.1 buwa 

' tai garsus makiti wirai, Letuwos kalboj raszusis.

Prė man isai riomų traukė,
Alus, midus da ia laukė.
Galwu būti yr’ bepiga,
Pila gėrklen—runkan miga,
Widuj gere ir gėdaja, a
Bet aczlaimy wėn’s raudąja.
Asz iį artin pawadinis,
Mejlej gražej apskabinis,
Klausiu, kas tau bralau ira?
Kam aszaras tawa b i ra? įo
uVėszpats mana! isai tarė,
Szimas bledį man padarę,
Bet pinigu turėdamas,
Galwu walscziaus girdidamas,
Manį warkszu apgaleja is
Ir da kupran man pridėja.
Verkis verksiu aplink szitų 
Kad ios Dewas pamatitu!»
Nu iums gal was dosiu weja,
Ar tam Cerius ius padeja, 20
Kad' dektiney wis mirktumet,
Nėtėisibes daritumet.
Suspaus Vėszpats ius kaip miklems 
Klaus, kaj buwat prė swerstiklems,
Ar tėjsingai wissem sweret? 25
Ar aszarų nųbegėret?
Nar’s pas Cerių yr daug runku 
Tėcziaus apgaut Jį nė sunku,
Bet tuom Dėwuj nėpasgirste,
Pragarosne tuo nusirste. so
Czė nuo rioma einat kėrwi 
O gi welniej girdis dėrwy.
Ir tėjp wakar szwinta buwa 
Daug skatiką Judams kluwa 
Ir iuodasėj apsilape 85
E tau Dėwė tiktaj šape!
Kų aždirbaj wakar tujej!
Pasiskirtis su Leibeni,
Matau, kuriunt Visztelenį,
Kur tu sakau eini žmana ? 40
— «Saka, einu gidit Jana».
— Tai gal warkszus gumbu sarga?
Rastum dirbunt nusiwarga?
— Nar ir gumbas iį kamoja,
Bet tuom nėtėjp aimanoja, 45
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Jam wis galvan kasti kala 
Kalis kala ir nėr gala 
JĮ kas menuo tapradz leidžiu 
Blndų krouja wis prilejdzin 

5 Ia ir kroujas yr nėwėnas.
Kitkart balsvas ligei penas 
Ir tik tuokart tų pasėkiu 
Kaj girtuklin nagu plekiu,
Bet jej tiktaj szauksztu doudu 

10 Tuomet gaunu rausvaj —juodų 
Visas gislas ja rumbūtas,
Rankas, kajas sukapotas.
Ku primanau tu iam duodu 
Ir un bambas wercziou pūdu 

is Tėcziaus neką nepadarou 
Suvis ligas nėiszvarou,
Jis gulėti nebeguli 
Ir Buvalga kaip priguli:
Kopja kumpį su pouteni,

20 Giaria gyru su rougeni.
Presz butiali nėsirouka 
Su pipirais kasden brouka;
Bet vis galvon kas ti kala 
Ir kalimuj nėra gala.

26 Ir Kasciukas vakar būva 
Tuo parugėj atsikluva 
Ir ažlaužtus rugius radis,
Sake, asus piktas žadis.
Kai butiali pasidėjo 

80 Tris valundas iau sznebždėja 
O in gala kapt puszini 
Ir iszsvėde per auksztini.
Dabar burnu tejp pravera: 
«Laukan velnias jau isznera 

86 Ir kad velnas nestusitu,
Giark butialį pritaisitu».
O pabajgis burtas sava 
Su trims rubleis iszkėlava,
Bet ligonėj vis da kala 

40 Ir kalimuj nėra gala. (p. 1—10).

37. Образецъ Куртовянскаго говораШа- 
вельскаго уѣзда, Ковенской губерніи, 

по записи д-ра Спудулиса.

а) Gerì melūgia.

Àjy kėliu trine metógia; nžpūlis ànt 6 
anùkókstinpóncir sutūriėjH anùs, roìs- 
lydams, kad any vóges, arklàvedia. 'Ale 
kad ty pasisàki asan melàgias, tai pónd 
anùs uždari ant trjjù dynū ir pryzadiéje 
tàda tik paliaisti, kad any gera patrópys io 
melati. Vyne isz anù tokès padàri mela
gystes.

Póne kiaus: ar m a t i a  kur tókius ko
pūstus, kap pas mùni?— S a k a  melagis: 
Tài, kas czè dó kopūstą? (Niéka)! Asz ma- іб 
cziūn tóki kopūstą, kad po vynu làpu pa- 
8ikayóje dvideszimti kurmūnku burlióku, 
su tabóku vėžini».

Kits melagis ant kopūstą pasūki: «Ko
pūstą beróds nemaeziau, àie tik paste- 20 
biéjau, kad rūdini szesziàs arkliàs viūži 
isz dkrža vyną tik kóta».

Viél kita melagi pone paklausi: «Ar 
tu matia tóki dvara, kap mùna?» — «Tai 
kas cze tàva nedvàrs? (Niéka)! Asz ma- 25 
cziūu toki dvaro, kur gaidys, ant stóga 
vaikszcziodams, žvaigždės nu dangaūs 
l i a s i » .

Aplink armata kad póne pàsigyri, tai 
vyne melagis tap pamelūvis: «Asz ma- so 
cziau tóki armata, kur kad isz szūunama 
gaia yvažiavusi kariéta keturias arklias 
negailėję susisukti atgal, tai pasisūka 
pro celiandra ir par tin iszbiéga».—Blo
ga màn pasakoje; negailėjau iszkamanti- 86 
niėti, koks būva gals tū melagiu.

b)

Vis tai dei tavys, jàuna paniūh: 
7*

1 Giériau alùti, sàldu midūti,
Par visa nikti ligi gaidiūliu

2 Pragiėriau žirgą ir kamanėles 40
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8 Siūnscziau tetūszi ir matuszidli, 
Kad atvadutu biėra žirgidli.

4 Parėin tetūszis ir matuszidli 
Ne pdrved žirgą nei kamanidliu:

& & Bdries tetūszis ir matusziūli,
Nepūlk sundti y sunku vdrga.

6 Matūszi шипа, sendji типа,
Kad mdn patika j кипа panidli:

7 Ndujes staklidles, pldnas drobidles, 
įo O audiejdli кар lelijdli

8 Giėriau aluti, s&ldu midūti 
Par visa *) ndkti ligi gaididliu.

9 Pragiėriau žydą ir rūtų vainiką 
Vis tai dėl tavys, jdunas bernidli:

15 įo Siūnscziau matūszi ir seseridli,
Kad atvadūtu mdn vainikidli.

11 Būries matūszi ir seseridli,
Nepūlk dukridli y sunku v&rga.

12 Matūszi mūna, sendji mūna,
20 Kad mdn patika jaunas bernidlis. 

iš Sziėmi jautidlid, ndujes žambridlis, 
O artojėlis kdp anžūlidlis. . 

c)
1 Voj gydra gydra 

25 Szi vasaridli
Už visas vasarėles.

2 Ir yszgydrdva 
Kymi prūdidli;
Ysztroszkina žuveles.

80 3 Trdszka žuvidles
Be vandinidle,
Kdp asz be matuszidles.

4 Be matuBziūles,
Be tetuszidle,

35 Be brdliu seseridliu. 
s Voj duga, duga 

Ždls anžūlidlis 
Ant devyniū szakidliu.

6 Ant kožnds szakčs 
40 Po gegužidli

Kukdva kas rytidli.
7 Kukdva ryta 

Ir vakaridli
Ir par pytus vyną kartidli. 1

1) также: par Шага.

8 Patói kukdva,
Ko! yszkukdva
Nu matuszidles jduna dekridli.

9 Nu matuszidles,
Nu tetuszidle, б
Nu bróliu seseridliu.

№ 38. Сказка про Ивана (¿на) и Алё
нушку.

a) Pòsaka àpe Jónu ir Aleniti.

Сказка, зааисанная въ деревнѣ Поіо- ю 
дуон, близь м. Купишекъ.

Buwo Alenita dwarl pàr pónu. Wiénu 
kartu nuwéjo Aleuita ùpan autskariu 
skalbtu ir pamòta plaùkiuncziu žirnio 
ūnkszti. Priplaukė. Alenita pòjema 'ir  i& 
suwòlge. Nòkti atsibunda, žiūri, wirisz- 
kas stówi. Sòko: kó tù czè stówi prè mòn? 
Jónas sòko: wòkar tù mani suwòlgèj, 
òszèj dabàr tàwo brólis. Kàd tù mòno 
brólis esi, iszej'kim isz tó póno sdu. so 
Aj'na jié par miszku. Joniukas sòko: 
Alenita, òszèj labàj nóriu gert’. Oūndenio 
niékur nia bùwo кэjp tikta j òrklo pèdi. 
Joniùkas sòko: ge rsiu isz òrklo p’dda. Nè 
gè rk, Joniùkaj, powifsi drklu. Aj'na to- 25 
lau, rundakòrwaspddu (р=мягкое,ноне 
«пяду»). Joniùkas sòko: gersiu isz kòr- 
was pdda. Nè gerk, Joniùkaj, pawifsi 
kórwè (почти какъ i). Aj'na tolaū, ruód 
awè*8 pddu. Gè*rsiu isz awè‘s pdda, joù so 
nebe (niaba) daturésiu. Atsigéra isz 
awès pdda ir pawifto awiniukù. Po- 
tòm iszéjo jié laukaó. Pamòta atwa- 
ziuójunt’ pónu. Sòko pónas; kùr gi tù 
aj'ni sù tò awiniukù. Alenita atsòke, ss 
czè nè awiuiùkae, àie mòno brólis. KM 
czè tàwo brólis, ąfk pàr mani ūž mergi
ni, о tàwo brólis tègu a/ na pabeginàtu 
pò mòno pakajùs. Daugiau niékae nia- 
gòli susikalbdt’ (susiniukt’) sù awi- 40 
niukù, kajp tikta j Alenita. Alenfta paliko
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laboj užwiėrita pūr tu pėnu. Pinigus pa- 
liėka pėnas ant j6s ranku. Pėnas iszwa- 
¿iėwa keminūtu swecziuės ūnt eželės 
nedėtos. Potom at$jo rėgana; pasdke, 

6 kūd Alenita rėgana, ė pati norėdama 
palikt’ p&r pėnu užwiėrita, liėpe szej mi
nėj nunė'szt’ Aleniūki ūpan Ir prigirdit’. 
Szejmina nūnesze Aleniti ir įibata (m 
мягкое, какъ p) undenin. T6 rėgana liė- 

įo pe awiniūku papjūut. Tūs awiniūkas pra
dėjo kalbėt’, Ir prėsza szejminos, kad 
laj’stu j i  ūpan k6ju nusimazgėtu. Awi- 
niiikas prėjis prl upės pradėjo gedėt’: 

Alenita, seserita,
Žėda mani pėnas pjšuti,
Mangos giūldas iszmazgėjo,
Wir3j pej'lus iszgalūndo.

Isz ūpas atšokę:
Pasakik tu pėnuj, J6naj,

20 Tegul padirba szilkū tinklu:.
. Tegul sugėuna žoltr žūwi,

Sugaūe ir mani.

Ponas ūtwažiowės, pėjema szilkū tin
klu ir nuwėjo ūpan žuwiės gūuditu. 

25 Ilūjda szilkū tiūklu ir isztrūuke giwu 
Aleniti. Pėnas klūus’ kas tawi czė ima- 
ta, Alemt’. Atūjo, šėko, panū ir liėpe 
szejminąj, kūd mani ūpan imastū. O rė- 
gana susifga, gūli lėwoj ir dejuėja. Pė- 

80 nas liėpa padirbi’ smalini ėrkli ir pasta- 
tit’ tėj triobėj, kur gūli rėgana. Rėgana 
pakėla gėlwu, šėko: kėm tū bestija czė 
pastėta? Kė'lkis, šėko pėnas, ir iszwarik 
oran. Ii atsikėla, šėko: sū kuo bazėj da- 

85 bar muaziū? Ponas šėko: spirk sū kėju. 
Spira sū kėju ir nebeisztr&ukia kėjos 
isz orklo. Tadu ji klūusia. K6 re/kia da- 
būr darite (окончаніе te для усиленія 
вопроса), kūd kėjas ne isztrūnkiu. Pėnas 

40 šėko: stūmk sū abiėm rankom ir nuwej si 
s&u. Kėj'p ji stūma, tėj wisū įlindo tūn 
arkliu (а не orklin). Pradėjo rėkt gwėltu, 
isz tė ėrklo nebeiszej'na. Oė! rėgana! šėko 
pėnas, tū norėjej awiniūku papjūut’ ir-

Aleniti prigirdit! Ta j potom pėnas liėpa 
iszwilkt’ laukàn tū òrkli ir pòlepax) už
de gt’. Rògana sudegę sū tò òrklu. 0  
Alenita wél pali'ko sù awiniukù pàr pónu.

b) Pàsaka ape Jóna ir A len ’ùke. 5

(Шавельск. говоръ, дер. Ворняны).

Bùwa Alen’ùke dwarè pūs péna. 
Wténa kaita náje Alen’ùke i ūpe aútu 
skalbt’, ir památe píaúk^ncze žirn’a 
ankšti. Priplaukė. Alen’ùke pūjeme ir ю 
suwálge. Nákti atsibund, žiūr’: wiriškas 
stéw’. Sáka: Kė tū čė stówi pri manės? 
Jóns sáka: Wákar tū mani suwálgéi, ūš 
dabūr tūwa brolis. Kūd tū mūna brėlis 
asi, išeikim iš tó péna sáu. Ain j té pàr 15 
mišką. Jon’ùks sáka: Alenite, ūš laba'i 
nér’u gért: O wanden’a n,ékur ne búwa, 
kaip tiktais árkla pėdė. Jon’úks sáka: 
gérs’u Iš árkla pėdės. Ne g’árk, Jon’ùk, 
pawirsi i árkli. Ain tolaú, rand kárwés 20 
peda. Jon’úks sáka: gérs’u iŠ kárwés 
pėdės. Ne g ’árk, Jon’ūk, pawirsi i kárwe. 
Aín tolaú, rand awiés peda. Gérs’u iš 
awjés pėdės, joū nebedaturés’u. Atsigėrė 
iš aW{ée pėdės ir pawifta i  awin’ùka. 25 
Daug’aū išėję j,é i  laúka. Památe atwa- 
z’uéjon¿ póna.

Sáka péns: kur tū aini sū tuém awin’u- 
kū. Alen’ùke atsáke: cè ne awin’ùks, àie 
màna brélis. Kàd cè tàwa brėlis, sáka, so 
aik pūs mani ūž mergàite, ò tàwa brėlis 
tègu aín pabéginet pò mūna pakajùs. 
Daugjaú n,éksnegál susišneket sù awin’u- 
kú, kaip tiktò'is Alen’ùke. Alen’ùke pa- 
lika labài uzw^rita pūs tá póna. Pinin- 85 
gus pal,ék póne ónt jósruñku. Póns iáwa- 
Zjáwa i  sweó^s ónt celės nególos. Dau- 
g ’aú atéje rágana; pasáke, kàd Alen’ùke 
rágana, ó pati, norėdama palikt’ pūs póna 
uzwjérita l,épe šeiminei nunėšt’ Alen’ùke 4o 1

1) pòlepa, (à перешло въ ò), однако въ Поне* 
вѣжскомъ pálepe.
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1 ùpeìrprigirdit’. Šeimina nuneše Alen’ù- 
ke ir imete i  wándeni. Tà rágana ltépe 
awin’ùka pap,áut\ Tás awin’ùks pradėję 
kalbėt’ ir pr&ša šeiminos, kàd laístu ji i 

& ùpe kóju nusimazgót’. Awin’ùks préjas 
pri upės pradėję gedót’:

«Alen’ùke seser’ùke 
Ž&da mani pónas p,àuti,
M’afgos g’aldas išmazgoję, 

io Wiràj peílns sugelànda».
Jš upės atsáke:

«Pasakík tù pónn, Jónai,
Te padirba šilkū tinklą,
Te Sugáuna ¿ále žuwi,

15 Sugaús ir mani».
Póns parwazéwes, pújeme šilku tinklą 

ir náje i  ùpe zuw’és gáudit. Iláide šilku 
tinklą ir iitráuke giwa Alen’ùke. Póns 
kláus: kás tawi dé imete Alen’úk’? Atéje, 

20 sáka, paná ir ltépe šeiminai, kàd mani 
im’àstu ì ùpe. O rágana susiiga, gùl ló- 
wo ir waitói. Póns l{épe padirbt’ smalini 
árkli ir paetatit’ tó tr¡obó, kùr gùl rá
gana. Rágana pakėla gálwa, sáka: kám 

25 tá bestija èè pastáte. E ’álk, sáka, póns, 
ir išwarik lauka. Jin atsikéla. Sáka: sù 
kuóm àS dabàr mūš’u? Póns sáka, spirk 
sù kóje. Spire sù kóje ir nebeiStràuk’ kó- 
jos iš árkla. Tadà jinai kláns’: ká reik 

so dabàr darit’, kàd kójos ne ištrėuk’u. Póns 
sáka: stómk sù abiéms ruúkoms ir naisi 
sàu. Kaip jin stórne, tè'i wisà ilinda І tà 
árkli. Pradėję rėkt’ gwóltu; iš tó árkla 
nebeišein. A’, rágana! sáka póns, tú 

86 norejei awin’ùka paptaut’ ir Alen’ùke 
prigírdit’. T5‘i daug’aú póns l^pe iSwilkt’ 
laúka tá árkli ír pàlepe uždėgt’. Rága
na súdego su tuóm árklu. Ó Alen’ùke 
wél palika su awin’ukù pás póna.

40 c) P ásaka àpé Jóno ir A len ’úké.

Шадово-Поневѣжскій говоръ.
. Búwa Alen’ùkb dwàri pàs póno. 
Wjéno kaito naje Alen’ùkb І ùpe aùtu

skalbt, ir památe plaúk’oncze žim e 
ánkSti. Priplaukė. Alen’úkb pájéme ir  
suwálge. Nákti atsibundi», Zjúrt,: wiriškas 
stówb. Sáka: Ká tóje ¿i stówi pri mánés? 
Jónas sáka: wákar túje máni suwálge, a 
brólis ėsi, išeikim Iš tá póna sáu. Aini, 
jié pár miško. Jon’ükas sáka: Aleníf, 
áSé labá nóri gért’. O wándene n,ékur 
n’a búwa, káp tiktás árkle pedo. Jon’úkas 
sáka: gérsi áSé iš árkle pėdos. N’á g ’ark, ío 
Jon’úka, pawifsi i árkli. Aína tolaú, randi, 
kárwés pėdo. Jon’ükbs sáka: gérsi iŠ kár- 
wės pėdos. N’á g’árk, Jon’üka, pawifsi 
i  kárwé. Aini, tolaú, rañdi» awés pėdo. 
Gérsi iš awvės pėdos, jó nebe daturesi. u  
Atsigėrė iš awé's pėdos ir pawifóta1) i  
awin’üko. Dag’aú išėję jiė i  lauko. Pa
máte atwaz’uójonti póno.

Sáka póni>8: kúr tiijé aini sü tuó awi- 
n’aka. Aleniúkb atsáke: ci n’a awin’ükas, 20 
ále mána brólis. Kád či táwa brólis, sá
ka, aik pás máni už m’argáité, 5 táwa 
brólis t’agb aína pabėginėt’ pó mána 
pakájas. Dag’aú *) n,ékas n’a gálb susi- 
šnekėt’ sü awin’aka, káp tiktás Alen’ükb. 25 
Alen’úkb palika labá uzw,érita pás tó pó
no. P inigas pal,ék pónas ont jós ruáka. 
Pónas iSwaz,áwa i swééis ónt diélos ne- 
délos. Dag’aú atėję rágana ir pasáke, 
kád Alen’ükb rágani», 5 pátb, norėdama so 
palikt’ pás póno uzw,érita, liépe šeimų» 
nunėšt’ Alen’úké i  úpé ir prigirdit’. Šei
mini nūneše Alen’üké ir imete i wán
deni *). Tá1 2 * 4) rágana liépe awin’úko pa- 
piáut’. Tás awin’úkas pradėję kalbėt’, ir № 
prááá šeiminos, kád laista j í  1 úpé kóju 
(ü) nusimazgót’. Awin’ükas préjas pri 
üpés pradėję g’adót’:

«Alen’ükb, seser’úkb,
Záda máni pónas p’áut’, 40

1) Срв. шъвіъ ши ТІ54І5 вм. ігііЦа.
2) Однако говорятъ «Іайк много, больше баз’ай. 
8) Говорятъ также *біі4епі; ншміепіа («аА-

dwa) около Шадова, топбеша около Покроя я 
Вобольнмкъ. ■ •

4) А но іъ.



2 1 7 MUSU PONAI. 218

M’argbs g’šidi>s išmezgėję,
Wira peilbs sug’atšoda.

Iš upės atsake:
«Pasakik toj ė рбпъ, J6o3,

6 Те padirfrb šiTku tiūkio,
Te sugūoįrb ¿¿Го žūwi 
Sugaūs ir mtai».

Рбпъв parwažėw38, p&jeme šii'ku tin
klo ir na'je i ūpė žuwės gūudit’. lipide 

įo  šilku tinklo ir ištraukė giwo Alen’ukė. 
Рбпвъ kl&usb: kės tūwi či įmete, Ale- 
п’йкь? Atėję, sška, р&пъ u \ ltėpe šeimi
ne, k&d mini im’&stb i ūpe. O ršg&m» su- 
eifgb: gulb 16wo ir wait6i. Рбпъв l,6pe 

15 padirbi smalini ¿rkli ir pastatit’ t6 tr,o- 
Ь6, кйг gūlb rūgam>. Rūganb pakela 
g41wo, вйка: kšm t6 bėstijo či pastate? 
K’41k, sūka, рбпъв, ir išwarik 6ran. 11 
atsikėla, s£ka: вй кибш dšė dabūr muši? 

20 Рбпъв в&ка: spirk ей k6ji. Spire вй k6ji 
ir nebeištrūukb k6jos iš Arkle. ТАбъ ine1) 
кі&ивь: кб геікъ dabūr darit’, kūd k6jos 
n’a ištrauki? Рбпъв sAka: stūmk ей abėm 
rankom ir naisi sAu. Kė'p ji stūmė, te 

25 іѵ’ъвъ1 2) іІШъ i  t6 Arkli. Pradėję rėkt’ 
gw61tb; iŠ tA irkle nebe išeina ’A! ri- 
ganъ! sika рбпъв, tūjė norėję awin’uko 
pap^ut’ Ir Alen’ūkė prigirdit’ ! Tė da- 
g’au рбпъв liėpe išwifkt’ бгап t6 irkli ir 

во pilepe uždėgt’. RAgani sūdege su tuė 
ігкіь. 6  Аіеп’йкь раіікъ w61 su awi- 
п’ъкъ pis рбпо.

39. Musų Ponai”). Изъ разсказовъ
Kas teisybe tai ne melas. «Aiszbės».

85 Tamosziui Spurgai, Tėberių valscziaus 
szaltysziui, baisiai įsipyko ezaltysziauti.

1) Иди ji.
2) Читай ѵібвб =  вбсъ.
8) Kad geriau galima butą suprasti «Musų Po

nus» reikia paaisskinti keletą žodžiu. Viskas, kas 
ežia suraszyta, yra patemyta gyvenime Lietuvių 
Suvalkų 'gub. Skaitytojas ras cziouai vaitą, szalty- 
szių, lovininką—jie tai ežia ir pavadinti «Musų 
Ponais*. Toki ponai yra ir visoj Lietuvoj, tiktai 
kitaip juos vadina. Vaitas yra tai starszina, szalty- 
szius—ne kas kitas, kaip starosta; lovininkas, tei
sybe, Lietuvoj žinomas tiktai Suvalkų gub. Tenai

Bet kaip-gi ir neįsipyks: daug žmogus 
video turėjo nukentėti: ne sykį «bobos 
iszpliido, ne sykį ir nuo vaito gavo rėkti, 
vargulis du sykiu net ir muszt gavė; o 
jis, Dieve, žmogus buvo ir bailus; lėtas, 6 
sykį, žinotumėte, isz baimės net apmirė.
O Bztai kaip buvo. Kaunas sudėjo pas 
Lukoszių czyžes. Lukosziui tuokart pi
nigu labai reikėjo: mat, Szmuila, Tėberiu 
žydas, nuvuodė, kad Lukoszius dabar io 
turi pinigo, o jis pas Szmuilą, reikia ži
noti, buvo pusėtinai įsivaręs, o ir Luko- 
szienė kas nedėlią po kelias puskvatier- 
kes iszdažydavo su Juoziene. Szmuila 
kelias dienas varinėjosi Lukoszių, iki 15 
ueiszkaulijo visus pinigus, ką kitimas 
pas jį buvo sudėjęs. Vaitas vieną sykį 
siuntė szaltyszių—nieko; antru- syk pa- 
vymu — neturi; na kur, žmogau, imsi, 
tik isz delno plauko neiszpeszi. Ką da- ao 
bar daryti: reikia jautis arba arklys imti. 
Pasiszaukė vaitas lovininką Dickų ir 
szaltyszių Tamoszių: pasisodino szale
savęs lovininką, davė Tamosziui vadeles: 
važiuok, sako, pas Lukoszių. Gerai. Už- 25 
važiuoja jie ant Lukoszių kiemo, ugi 
Lukoszienė, suodina visa, kaip szoks isz 
priemienios su szluota. Arkliai pasibai
dė, davė į tvorą; szaltyszius Tamoszius 
baisiai persigando, ėmė isz vežimo isz- 80 
krito ir negyvas. Lukoszienė priszokusi 
vandens kibirą pukszt ant szaltysziaus.

yra valscziaus arba «gmino» sūdąs isz trįjų sąna
rių: vienas vadinasi sudžia, o kiti du — lovininkais. 
Visus tris renka valsczius. Sudžia turi būti sriek- 
tiek pasimokinęs, o jeigu valsczius tokio neturi, tai 
valdžia atsiuneria savo. Vienas toksai sūdąs yra ne 
daugiau, kaip ant trijų valacsių. Toksai sūdąs gali 
būti labai geras ir teisingas, kad tik pats žmones 
labiau žiurstu ant to, kokį žmogų ir kam jį renka. 
Kannb gub. ir kitur kiekvienas valsczins turi ypa
tingą sūdą: czionai vietoje tam tikro sudžios sSdi 
starszina, o kitus, ką sSdi drauge su starszina be
veik gali sulyginti su lovininkais Suvalkų (guberni
jos.—Isz tokių tai «Ponų»—tiktai, žinoma, isz neti
kusiųjų raszytojas sritos knygutes ir pasijuokia, 
tikėdamasis vienok, kad geri, teisingi sudžios, lo- 
vininkai arba ssaltysziai nepyks ant to, ypačz jaus
damiesi ne tokiais, kaip tie «Musų Ponai».
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Tamoszius tik: aikczioja, visas pabalo, 
akys ant kaktos iszvirto; pagalėjo, pagu
lėjo ant žemes, po valandai atsipeikėjo, 
pakilo, paėmė kepure, kaip eit, taip eit: 

6 nereikia, sako man ne tų jus czyžių, ne 
tos szaltyszystės, žinokitės sau sveiki! 
asz galiu galą gauti su jūsų ponystė
mis. — Tai taip verksmingai pabaigė 
szaltysziavęs Tamoszius Spurga. Žmogus 

įo dekavojo Dievui, kad jau trys metai 
suėjo ir jau daugiaus neturės to rupe- 
sties ir baimes. Už jokius pinigus dabar 
jau neapsiimtu szaltysziauti da tris me
tus.

16 O lovininkui Dickui suvis neįsipyko 
lovininkauti. Jis labai norėjo likti da ant 
trijų metų. Bet kur-gi nenorės? Kiekvie
nas laike j į už poną, ir pats Dickus už 
tai mane, kad jis tikrai didelis ponas ir 

20 daug žino. Kaip nebuvo dar lovininku, 
Dickus, atvažiavęs į  bažnyczią, kaip ir 
visi kiti, sustodavo pas Joszelį; o kaip 
tiktai i8zrinko lovininku, tuojaus pirmą 
nedeldienį užvažiavo drąsiai ant klebo- 

26 nijos. Ir į  bažnyczią eidamas Dickus 
jaute, kad jis ne prastas Dickus, bet 
lovininkas, beveik kad sudžia, ir už tai 
stacziai be baimes priėjęs prie durių zo- 
kristijos kumsczia baladoja, kad jį, kaipo 

80 lovininką, leistu pas altorių. Szveisto- 
rius atidaro duris, Dickus drąsiai žengia 
per slenkstį, bet szveistorius, isz pradžių 
laikydams jį už prastą sermėgių, atstato 
krutinę, o lovininkas kitą koją keldamas 

85 į  zokristiją iszaukšzto pasako: na, na!—  
Povisam Dickus n’eidavo kaip kiti pas 
Joszelį, Irszkų arba Minkę, bet į  «me
n k in ę »  arba pas Gabrielių, ir tai tik
tai, jeigu kas su reikalu vesdavosi. Na, 

40 o tokių, ką turėdavo reikalą pas Dickų, 
atsirasdavo kas szventa diena labai daug 
ir užtai da ne su bet kokiu eidavo— bu
vo isz ko pasirinkti. Dickus jau ir pra
stą arelką liovėsi gėręs. Kada žmogus, 

45 nusivedęs pas Gabrielių, paklausia: —

«tai, kas žiu, ką ežia mudu dabar gersi- 
va, ar nebūta gerai puskvatierke»?— tai 
Dickus visados atsako: — «jau gana, ką 
tu tą smarvę»! —

Na tai alaus, ar ko ežia?— paklausia 6 
žmogus.

—  Alaus, tai da nieko —  kryptelėjęs
galva, pasako Dickus: —  ar gi jau nėr, 
ant svieto geresnių gėrimų: limonado 
ten, koniko. . .  visokių yra.—  įo

— O ką visus tuos ten gėrimus gali 
žinoti —  pasako žmogus: asz jau velik  
tiesiog pasakysiu, kad duotu «gero»  
gėrimo.

Žydas numanydavo lovininko norą ir u  
visados jam įtikdavo.

Taip Dickus pas Gabrielių bepatarau- 
damas į  pavakarę pradeda užmirszti, kad 
jisai lovininkas, o iszeidamas nuo Ga
brieliaus jau suvis užmirszta ir t ik tu  ao 
dabar, jau gerai įkaitęs, užeina pas pa
prastąjį Joszelį; ežia randa da pažįsta
mus bepuskvatierkiaujant, prisideda prie 
jų ir «ponas lovininkas» lieka prastu Tė- 
bėrių Dickum. *

Taip kas szventa diena Dickus kupi
nas iszvakaromis važiuoja namo! Ir na- 
mieje jisai elgėsi ne taip kaip pirma, 
kada nebuvo da lovininku. Pirma, būda
vo, pirmutinis kelia, pats su vyrais dir- so 
ba. Dabar kas diena beveik ne namieje; 
parvažiuoja vidurnaktyje, prisikoszęs už 
svetimus pinigus ir paskui poniszkai 
miega iki gerų pusryczių. Dickiene turi 
viena viską apžiūrėti: szeimyną prikibo- 35 
ti, piemenis iszlaidyti, pusryczius užkai
sti; žmona ne valandėlės pasilsio negau
davo. Ir bernai skundėsi, kad kaip tik 
Dickus pradėjęs lovininkauti, jiems kur- 
kas sunkiaus pasidarė. Vienam tiktai 40 
Dickui buvo geTai: namieje sau miega, 
iszėjęs geria, —  na, žinoma, nueina ir į  
sūdą pavėpsoti.

Tai tas da nieko, ką Dickus galėdavo 
gardžiai atsigerti ir paskui iszsimiegoti, 45
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bet tik, brolyti, «unaras» ot kas! Tas 
unaras, tai viską varo! Ką, vage, važiuo
ja Dickns į  bažnyczią, o ežia žmonės tik 
traukiasi į szalį, bet ne taip kaip pras- 

s tam Dickui, o kaip ponui sudžiai: pasi
traukę da pastovi, paturi, o Dickui, tai 
ir unaras: sėdi vežime kaip koksai kara
lius. Važiuoja per miestą,''tai Joszelis 
tarp dorių stovėdamas, pakelia kepurę 

įo ir pasako: «pons Diczkus! labs byts! oi, 
ant klebonijos!»—Dickns palengvėle ke
lia ranką prie kepurės ir tiktai smakrą 
įtraukia, ką vis tik tiek, kad pasakytu: 
«tai-gi, ant klebonijos»!

# is  O pamatytumėte, kaip Dickus į  sūdą 
nueina! Ką jis mano, kaip užsideda ant 
kaklo tą «blekę»?! Suvis užmirszta, kad! 
jis  vakar su Miku pas Joszelį mylavosi,: 
kad iszvakaromis grįžo į  bėrius kaip 

20 prastas Dickus. Dabar, vage, szale sud- 
žios sėdi, krutinę atstatęs ir žiūrėdamas 
į  prastus sermėgius, mislija sav: «0 tai, 
tie menki sutvėrimai, kvaili daigtai, ką 
ateina pas manę teisybės jieszkoti»!

26 Pamislijęs Dickus apie teisybę, nuleid
žia nosĮ: priesz j į  stovi Baltrus skundi
kas ir Mikas kaltininkas. Jisai negali 
jiemdviem žiūrėti staeziai į akis, jisai la
bai gražiai atsimena, kaip vakar pas Ga

ro brielių Baltrus jam pirko alaus su limo
nadu, o pas Joszelį Mikas apsikabinęs 
kuomeiliausiai sveikino su stikleliu «gar
daus sznapsiuko». Kaip dabar ežia sū
dyti? Ar visai jau nežiūrėti nė ant to 

86 alaus su limonadu, nė ant to sznapso, o 
sūdyti isztikrojų, po teisybei? Ak reikė
tų, anot senio Griniaus, sūdyti po teisy
bei, ale kad tas alus su limonadu, kad jį 
pypkiai, kaip gardus! neįgali užmirszti ir 

40 gana, rodosi vis gertum ir gertum. Taip 
Dickui bemanant, tik sykiu ėmė jo pro-1 
tas ir praszvito, alus su limonadu pasi
darė da gardesnis. Jam parėjo į  galvą 
labai gera mintis: kad nenuskriausti nė 

4& Baltraus, nė Miko, reikia tiktai tylėti,

kaip bus, taip bus.- Teisyti tiktai vieną 
negali, abiejų ir negali, tai jau velik su
vis tylėti« Tai ir genaus, o kam ežia jau 
už gerą žmogui piktu mokėti. Dickui net 
ant szirdies smagu pasidarė, kad jam 6 
Dievas davė taip gražiai iszsiteisyti 
priesz patĮ 8ftvę. J« 1 jis savo žino. Kaip 
tik reikia sūdyti alų arba limonadą su 
sznapsu, tai jis tvėriasi už blekės, gniau
žo ją ir tyli; ir taip iszsimokino tylėti, įo 
kad nė audžia nieko nenumanydavo. O 
jau sudžia, rodosi, tik turėtu numanyti, 
juk jis apie tokius daiktus daugiaus isz- 
mano: tik ir jam, kad ne pirkdavo alaus 
su limonadu,— na kur-gi jau imsi ir ve- 16 
riesi atidžią pas Gabrielų, ne gražu,— na 
tai atveždavo javų, skilandžių, sviesto, 
kumpių ir taip visokių daigtų, jau ten 
kokių pats liepdavo atvežti. O vienok 
Dickus tuojaus numanydavo, kaip tik 20 
sudžia pradėdavo provą su deszroms ir 
skilandžiais; o sudžia Dickans limonado 
nenumanydavo, tai kad Dickus, tai Di
ckus! ir galvoczių,' sudžia perėjo.

Jau treti metai baigėsi, kaip su Dievo 25 
padėjimu laimingai sudžia deszras su ski
landžiais valgė ir provas dirbo, o Dickus 
alų su limonadu gėrė ir tylėjo. Baigėsi 
metai ir pasibaigė. Tiktai, brolyti, kas 
pasidarė? Ėmė susirinko valsczius ir visi so 
taip tiesiok Dickui į akis pagavo rėkti: 
«Gana, gana Dickui limonado!»

Na tai tau jau ir povisaml Ir po alui 
ir po limonadui.

Nusiminė Dickns. 86
O tu Dieve mano! Ką-gi asz jiems 

padariau? Tai dabar ir namo bus gėda 
pareiti; bernai ir tie. juoksis: tai, sakys, 
ilgai ponavo! Ir ką-gi, asz kaltas? ar asz 
ką nuskriaudžiau, Dievulėli tu mano!... 40 
o limonadas!... viskas isznyko....

Isztikro gaila Dickaus. Toks jis dabar 
gražus, apsidabinęs, iszriganęs; toks ap
skritus kaip kropelukas, ir dabar tie be
gėdžiai tiesiok l  akis, kaip ant juoko rė- 45
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kia: «Gana, gana limonado!»:— Gaila, 
bet ką jau dabar darysi, tik ne verksi.

O audžia su kumpeis kur dingo?
Sudžia? Sudžia, tai suvis kits daly- 

5 kas. Jau tu rėksi nerėksi, o jis kumpius, 
kaip ima taip ima. —  Jau kam Dievas 
duoda, tai ir driptelia, o kam nesiseka, 
tai nesiseka. Kaip ir dabar tam Tamo- 
sziui: juk jam netik kad niekas deszre- 

>io les nepasiule, bet ne sznapso nenupirko 
ir ant galo dar boba priepuola įvare; jau, 
gerai sako, kur trumpa, ten ir trūksta.

Ar pažinojote Teberia Sztrimą? Ale 
kur-gi ne. Sztrimą visas valsczius žinojo. 

•16 Kaip da buvo seniejie sūdai, jisai drauge 
su Dickum darydavo provas Teberiuose. 
Dickus mokėjo truputį lenkiszkai ir ant 
raszto žinojo, užtai j į visi laike per mo
kintą, ir kaip įvede naujus sudus, jį isz- 

ao rinko lovininku. Sztrimas-gi mokėjo skai
tyti tiktai ant knygų, ir labiausiai jam 
patikdavo senoviszkos —  «juozupines». 
Naujas ir senas Aukso Altorius, o ypacz 
«Garbinnkes», jam suvis nepatikdavo: 

25 jisai sakydavo, kad visose naujose kny
gose Ii taros per smulkios, ir Rožancziai, 
Miszių maldos, miszparai taip.esą supai
niota, kad jis niekaip negalėdavęs jų su
prasti. Prie «juozupinių» jisai buvo pri- 

so pratęs. Kaip reikėdavo giedoti rožanczių, 
jisai pamaželi, būdavo, nusi ima jas nuo 
lentynos, iszsivyliioja isz skadurio ir isz- 
sykio atsiverczia: «Sveika Auszros žvaig
žde szviesi, tn linksmybe svieto esi...»—  

85 Ant raszto Sztrimas suvisai nieko nenu
manydavo: tiktai rasztžninkas paskui jį 
iszmokino maskoliszkai pasiraszyti. Kaip 
reikėdavo pasiraszyti, Sztrimas, būdavo, 
paima plunksną, paraszo dvyliką vasziu- 

40 kų, septintam paskui priduria kotą ir 
iszeina Sztrimas. Lenkiszkai Sztrimas 
mokėdavo tiktai kaip būdavo girtas. Tuo
syk jisai mokėdavo net ir maskoliszkai, 
nors nedaug, bet vis-gi mokėjo. Pasige

rs ręs jisai pirjnucziausiai užtraukdavo;

«Vipi gruczka, vipi dva, bolit mini golo- 
vaf» tik tiek ir mokėjo, bet. jam žmogui 
buvo gana ir tiek.

Sztrimas su Dickum buvo seni pažį
stamai; juodu labai sutikdavo. Nors vie- i ; 
name kaime ir netoli vienas kito gyveno, i 
vienok susieję visados vienas kitą pus- ' 
kvatierke pamylėdavo. Bet kada žmones 
pradėjo szneketi, kad Dickus esąs niekai 
lovininkas, norįs, kad j į  kožnas vestųsi 10 
pas Gabrielių, tai Sztrimas pradėjo su 
Dickum recziaus matytis. Jis beveik nu
manė, kad valsczius Dickų numes nuo 
lovininko ir užtai jisai taip sau protau
davo: 1&*

«Dickų numes, ką-gi valsczius rinks 
lovininku? asz pirma tiek metą Tebe
riuose sudijau, turėtu manę iszrinkti?»

Sztrimas labai norėjo, kad j į iszrinktu, 
bet norėjo ir Mikelukas. Sztrimas tai la- 20 
bai gerai žinojo ir bijojosi, kad tik Mi- , 
keluko neiszrinktu; o szits buvo mokin- 
tesni8 už jį; tik tiek da geriu, kad Mike
lukas buvo da suvisu jaunas, nesenei da 
tik jam tėvas namus buvo pavedęs; užtai- 25 
gi Sztrimas labiausiai pasitikėjo ant savo 
metų— penktą deszimtį vare— ir ant 
to, kad jau pirma Teberiuose sudijęs.

Susirinkimuose arba kareziatnoje Sztri
mas visados sznekedavo apie sudus, pro- so 
vas; norėjo pasirodyti kad jisai apie to- | 
kius daigtus daug iszmano. Kada būdavo, 
kas pasiskundžia, kad Dickus niekai lo
vininkas, tai Sztrimo, tarytumei akys 
verda; pakyla jis isz užstales, atsistoja»  
viduryje aslos ir pradeda pamokslą saky
ti ir taip gerai pasako, kad retas kunin- 
gas vargei j į pereitu:

—  Vyruczei! sako—-juk mes visi rin
kome Dickų lovininku! Jis buvo žmogus m 
geras, galime pasakyti, žmogus iszma- 
nąs, o matotę į  ką dabar pavirto! — Ir 
pradeda Sztrimas pasakoti apie Dickans 
neteisybes, kaip už alaus stiklą kaltą 
žmogų jis teisingu iszranda. Bet kaip «
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pats Sztrimas ant Dickaus vietos pada
ryta tai mes nežinome, tik tiek, kad jis 
norėjo bnti lovininku ir rūpinosi, kad 
iszrinktn, bet nevienam ne žodžio apie 

s tai neiszsitare. Tiktai vieną nedėlios 
naktį, jisai galėdamas, ilgai mane apie 
lovininkystę ir ant galo alknne šoktelėjo 
paežiai į  szoną:

Rože, a Rože! ar tu miegi? 
įo — Ko-gi ta ežia dabar,— negali kir

myti— sumurmėjo per miegus.
Ar tu girdi, Rože! Klausyk? —  Dickų 

numes nuo lovininko.
—  O ima j į  Dievai! labai ma galvoj’! 

15 Tai nieko, ale matai ar tik nerinks
valszczius manę į  lovininkus, ma andai 
vaitas sake. Batu gerai.

Na kar gi ne! Jau tu gana prilovininka- 
vai! Szmuilos dukterims kraiezius snkro- 

20 vei; man visą galvą iszedei, tą smalą be- 
įydamas! Žinokis tu sau! galą tu gauk!...

Pasakius tai Rože užsikreipe į kitą pu
sę, pakiszo nosį po patalais ir dauginus 
ne žodžio netarė. Ir Dickus daugiau nie- 

25 ko nesakė, tiktai vienas sau vis protavo.
Jau trys metai suėjo, kajp Dickus lo

vininku; ir Teberių vaitas prisakė savo 
valscziaus szaltysziams, idant kao grei- 
cziausiai suragintu visą valsczių ant pa

so nedelio ryto: reikia rinkti lovininką. Įsa
kytą dieną prieszpiecziais susirinko visas 
valsczius.

Sztrimas pas Szmuila pasakė da kelis 
pamokslus, ir kaip visi jau stovėjo priesz 

35 kanceliarijos duris ir lauke rinkimų, be
veik kiekvienas turėjo mintise Sztrimą.

Atėjo ir Dickus. Atsidarė durys, iszejo 
vaitas, ir prasidėjo rinkimai.

Pirmucziausiai vaitas paklausė, ar ne- 
40 paliktu Dickaus da ant trijų metu.

— Nenorime, nenorime!— visi pagavo 
rėkti.

Dickus to beveik nesitikėjo; kaip ži
note baisiai nusiminė, net piktumas jį 

45 paėmė.

V aitas tuo tarpu pradėjo szaukti:
M ikeluką! Jo kaimynai suriko: M ike- 

luką! M ikeluką! O kiti visokiais balsais 
szauke: Sztrim ą! Vaitas visus nutildęs 
paklausė: r>

—  N a, dabar kas rėkia Sztrim ą?
—  Sztrim ą, Sztrim ą! ko ne visi suriko.
—  Na tai Sztrim ą! tinkate visi? —  

paklausė da sykį vaitas.
—  V isi, v isi! io
Sztrirao net akys nuszvito, taip jis

m eiliai priesz visus nusiszypsojo: tai da
bar ja u  jis  lovininkas!

—  V yru cziai! —  atsiliepė da vaitas: 
dabar T eberiai turi da iszsirin kti'sza lty- 15 
szių. Tamoszius Spurga nenorįs daugiau 
szaltysziauti. Na, vyrai! kas norite būt 
8zaltyszium?

Visi tyli.
—  Ne viens nenori? N a tai paeiliui! 20 

Katram  dabar....
—  Palaukite! —  suriko Raulas; ja u  

kad Sztrim as lovininku, tai asz nors szal- 
tyszium ....

—  O tai kad vyrs, tai vyrs! —  tarė 25 
vaitas.

T aigi, viena diena Teberiai apturėjo 
naują lovininką ir  szaltyszių. V isi Tebe
rių  valstiecziai turėtu atminti tą  pane- 
delį, ne kaipo dieną iszganyrao. Turėtu so 
padekavoti V ieszpacziui, ką  užlaikė jiem s 
gražioi sveikatoi naują lovininką —  gar
sųjį Sztrim ą ir jo  geriausią draugą —  
szaltyszių  Raulą. Tą paezią dieną lygiai 
nuo paežių pietų Sztrim as ir Raulas pra- 35 
dėjo sava «službą». Pirm ucziausiai, kaip 
tai i r  kožnas butu padaręs, užėjo juodu 
pas Szm uilą, pastate puskapį butelių «bi- 
varo», ir  kas tik  gyvas gere ir Sztrim ą 
su Raulu garbino. Taip szaltyszių su lo- 40 
vininiku begarbinant, Szmuila alaus ne
teko.

— V y r a i ! — suriko Raulas: ar ger
site sznapso? Szmuila! duok szia kvortą 
kareziosios! 45

8
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—  Kaulai! ar isz galvos iszejai! —  
draudė daugumas: kas j ą  ežią gers? Kad 
alų, tai alų; o kad sznapsą, tai sznapsą; 
alaus daugiau nėra, tai ne sznapso ne-

& reikia!
—  V alia  Dievo!— pasakė Kaulas: kad 

nenorite, ne neduosiu, da brudui pasiū
lau.

Tuo tarpu Sztrim as užstalei sededams 
įo mane apie savo 11ožq. Kodėl gi tai j i  da

bar jam  parėjo į galvų? A r  gal jam  jos 
pagailo, kad jisa i tiktai viens tokioi la i
mi ugoi valandoi linksminasi, o jo  Itože 
namieje triūsia? Suvis no. A r  atsimenate, 

16 kaip jdodu tą nedėlios naktį sznekejosi 
apie lovininkystę? Kad j i  dabar žinotu, 
kad jisai jau vėl pas Szm uilą pradėjo lo- 
vininkauti, tai atbėgus tuo jam  kibtų 
į  plaukus. Sztrim as tiktai to ir  bijojo: 

20 kaip j is  girtas, tai pati jo  suvisai nebijo, 
visaip žmogų baniutija, musza, pesza ir 
da vis rėkia. O kaip iszsipagirioja, tai 
žmogus ją  bueziuoja; jau , mat, Dievas 
davė jam  tokį gerą  būdą: kuo j į  musza, 

25 tuo j is  meilesnis. U žtaigi dabartės Sztri- 
mui sėdint pas Szm uilą ir parėjo jam  į 
ga lvą  Rože. Jis ja i buvo prižadėjęs ne
gerti, ir  teisybe, jau puse metų, kaip u6 
laszelio buvo neragavęs. B et dabartės 

30 isz to džiaugsmo žmogus užmirszo ir pri
žadus ir  Rožę. T iktai Szmuilos alų, isz- 
haigus jisa i atsiminė, bet ja u  per vėlu. 
Rože jau  užrūstinta. Sztrim as nubudo. 
Kaulas po aslą sketriodams rėkavo.

35 —  «Pane loviniuks»! —  suriko, priė
ję s  Rautas: kas tai nosį nuleidai! Asz tik 
szaltyszius, o nieko nebijau! Szmuilą, ne- 
doviere! duok szia sznapso! —

Jiemdviem po puskvatierkę iszgerus, 
40 Sztrim as užmirszo Rožę, vėl pasidarė 

linksmas; ant galo kuo tik  nepradėjo 
dainuoti. Tai buvo pirma linksmybe 
Sztrim o ir Kaulo, kaipo lovininko ir 
szaltysziaus. Antrą linksmybę juodu ty- 

45 rejo , kada tą  patį vakarą pasiekę mie

stelį pas Szlam kų limonado ragavo. T e i 
sybę pasakius, isz pirmo sykio lim o n a 
das jiemdviem suvis nepatikęs, ir  t i k  
pradžią padare, vėl griebėsi prie s a v is z -  
kes kareziosios. Bet po tų  lin k sm y b ių  5 
prasidėjo ir sopuliai, ir tai pirm ą S o p u lį  
juodu turėjo, kada namo važiu o jan t į  
griovį įkrito. Griovis kaip ir t y c z ia  į  
stuomenį iszkastas ir  da vandens p iln a s . 
Tai jau  Tamoszius kaltas; to n evidono įo 
neva butą szaltysziaus; tokią  duobę d a v ė  
kasti! D ieve m ylėk, szaltyszius su lo v i-  
ninku butu nuskendę, kur butu gavę T e -  
beriai tokius smarkius vyrus? T ik  D ie v o  
meile, kad juodu kakejo. Szaip taip a n t 15 
kranto iszsirepeczkiuę abudu szlap ju rgin  
dantimis tauszkindamu toliau yrėsi.

Szale vieszkelio gyveno juodviejų  g e 
ras pažįstam as— Pukszų senis. U žvažiavo 
juodu pas j į  suszilti. Ir  tu man ta ip  ao 
pasitaikyk: Pukszų buvo vakarynos —  
leido dukterį į Paprūsę. Czion tai tre c z ią , 
linksmybę juodu turėjo, kada P uksziene 
sausais marszkiniais juodu apvilkus, k e r-  
czioi pasodino ir  davė sziltos a rie lk e les. 25 
Sztrimas jau  taip buvo linksmas, kad n et 
uždainavo.

Ponui D ievui aut garbes
Į pakalnę nudardės.
Su ratukais, su m ažiukais m
Su szyvaja kum ele....

K etvirtą  linksmybę Sztrim as turėjo, 
(Raulas tos linksmybes neturėjo), kad 
anksti rytą  niekam nematant isz kiaulių 
lovio jis  atsikėlė. Tai tur b ū t po vaka- S5 
ly n ų  žmogus ėjo kur į sziaudus, beida
mas užmirszo, užkliuvo už lovio, apsi- 
cziupiuęjo ir tikrai pamislijo, kad jis  at- 
sigulsęs szale savo Rožes. B et ne. Rože 
tą naktį viena iszmiegojo ir  atsikėlė la- 40 
bai pikta. Ji dabar beveik žinojo, kad 
Sztrim as ja u  vėla pradėjo lovininkauti, 
ir  už tai j i  rengė jam  sopulį. Jau puse 
metų kaip jis  neturėjo tokio sopulio. 
Nors ir lovininkas, bet paezios bijojo. 45
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O Raulas jokios baimes neturėjo. Jis 
toks griaum edis, o paczią turėjo n elygi
nant, kaip pirsztinaitę. Jam nebuvo ko 
bijotis. Jam nereikejo, kaip Sztrim ui, 

5 stip ti iki pati leis po p ata la is ..
T ai taip pradėjo tarnauti tiedu Tėbe- 

r ių  ponai, atsidavę ant visų gero.
Raulas kelius betaisydamas ir valsz- 

cziu je  (tankiausiai pas Szmuilą) kasdien 
įo  beszmaižiodamas po trijų  metų namų pu

ses neteko. Sztrim as, tas iszraintingiau- 
sias Tebcrių Saliamonas per neiszpasa- 
k y tą  daugybę nuopelnų užsipelnė Tebe- 
riuose garbę ant amžių. Ir  isztikro už 

15 teisybę jis  daug nukentėjo. K o jis  nema
tė, ko jis  nebandė? Buvo Rožes pesztas 
ir  plaktas, netyczia nužengė į  duobę su 
vandeniu, tą  paczią naktį kėlėsi isz k iau
lių  lovio, trissyk ant nedėlios ženge į  su- 

20 dą, dėjo ant kaklo «blekę» ir  sėdo po de- 
szinei pono Sudžios; isz ten ėjo pas Jo- 
szelį ir  gere karcziają. U žtaigi, tegul bus 
pagarbinti Teberių  loviuinkas, garsusis 
Sztrim as ir jo  geriausias draugas, szal- 

26  tyszius Raulas —  ant amžių!

Ns 40, l—3. Пѣсни. Giesmes.
1 . A n t szvento Jono dzienos ilgos, naktis

trumpos
Oi, Kupolą, Kupolėli, Kupolą!

80 K a s  tavį sėjo, kas ta v į ravėjo?
Oi, ir  t. t.

Mėnulis sėjo, saulaiė ravėjo.
Oi, ir  t. t.

Szwentas Jonas Kupolą iszrovč isz pa- 
85  szaknelių

O i, ir  t. t.
2. Kalėdų ritu rože pražido,

Oi, Kalėda, Kalėda!
Sekm inių ritu ažerai šalo 

40 Oi, ir  t. t.
Mano brolelis važiu važavo,

Oi, ir t. t.

V ažiu važ&vo, šivu žirgeliu,
Oi, ir  t. t.

Strunū vadelėm , šilku botagu.
Oi, ir  t. t.

K ardelį veže, ladėlį kirto 5
Oi, ir  1. 1.

Ladėlį kirto, ž irg elį girdė.
Oi, ir  t. t.

Oi, ir  ateina mergeliu pulkas
Oi, ir  t. t. 10

Oi, ju s m ergėies, baltos gulbeles!
Oi, ir t. t.

Oi, ar nepirksit ju s s&u prausilo?
Oi, ir  t. t.

Jus sau prausilo, balto bielino? ir>
Oi, ir  1. 1 .

Baltos mes, gr&žios ir  be prausilo,
Oi, ir  t. t.

Ir be prausilo-M lto bielino.
Oi, ir  t. t. 20

3 . Tėrpu Joniniu, terpu Petriniil 
Oi Kupolą! K up olėli!

Jaunė m ergelė avelės gėne 
Oi, Kupolą! K upolėli0

Ir ganidama, oi, ir  užm igo; 25
Oi, K ...

Oi, ir  pabudo trėtsinjū dzienū.
Oi, K ...! K ...

Aina mergele, keliu verkdama
Oi, K ... 30

Keliu verkdam i, avelių ješkodaraa.
O i, K ... '

Oi, ir sustsiko tris žu kiįjėlius 
O i, K ...

Jus žu ktijclei, m ino b ro lė le i! 35
Oi, ir  t. t.

Oi ar nemėtėt m ino aveliu 
O i,... ir  t. t.

K ū mumi duosi, kū dovanėsi,
Oi, ir  t. t. 40

T ai pasakisim, kur tėvo aveles 
Oi, ir t. t.

Oi pirmėm duosiu aš šilku jflstū 
Oi, ir  t. t.
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Antrdmjam dūosiu aukselio žiedu 
Oi, ir t. t.

O šiam tretsiūmjam aš patsi jauuū.
Oi, ir t. t.
(Зап. въ Свснто-Езіорахъ, Сейнъ.у. Сув. іуб.)

Ср. ниже S(v)-A(zerle).

5 № 40, 4. Пѣсни КупишкскІя (Dainos).

1. Ant kalnelio wd'kflcziodama, 
žemwogėlės rankiodama, 
karwy teles ganydama, 
fawa Joniuką lakdama, 

іо 2. Tyn kur tėka flaltinčlis, 
fkrafdžioj mdrgas wanagelis, 
tyn ūl? karweles gauyfiu, 
tyn оРеГ jį pamatufiu.

3. Die was žiną kas patika,
15 Kur mūna Joniuks palika,

ar undenis pafkandina, 
ar kės mėMę pagadina.

4. Sztay atefna nebetoli.
Giukfma karvytes namoli;

uo fpilfma pieną \ bliudą 
walgyfma wogas abiidu.

5. Aniutytė, flirdis mana 
pafdabojau weidą tdwa
ne te fp  weidą k a fp  akeles 

25 i f  tits baltofes rankeles.

№ 40, 5.
1. Apkaib manę žmėnės, 

ūpkalb Medeliai, 
kad a£ myliu panytelę.

30 2. Tegul’ faw Apkalba,
tegul’ pawydeja: 
uf ai? myliu ir mylėfiu. 

as 3. Nedėlės rytelį 
Jojau per lankelį,
Manęs žmėnės ne-pažina.

4. Žinti ne pažina,
Prafti ne iuprata,

40 Judbėrčlį paznawoja.
5. Barė man matutė

Ir lėnas tėw6lis.
Кб rafutas jūdbėrėlis?

6. Ne-bark mūn’ matutė 
Jr fėnas tėwėli,
Graži mana panytėlė. 5

7. SkaiftA ant veideli 
Graži i i  būdėii,
Placžios bagėtos gim’nčlės.

(Изъ книги Ф. Куршата: Grammatik der Li- 
tuischen Sprache. Halle. 1876. Стр. 461—462). Ю

Ns41. Сказка о Пѳркунѣ (Арб cimer- 
ninką, Perkūną bei vėlnię).

Sykį vėns jdns vyruke į cimerninkos 
gerai iszsimokinęs užsigeidė vandrut. 15 
Jėm jaū keliės denis ėjus, jis pritika ve
ną žmėgų, o kai t&s tū paczu keliu ėję, 
tai judu ėję kruvė, jeib abėm einant czė- 
sas neteip pailgiu. Pakeliui tūs žmogūs 
cimerninkui iszsipažina kad jis Perkūns 20 
esąs. Teip judu eidami pritika Antrą dė- 
ną dū vėną, o tAs sikės esąs vėlnies. Da- 
bAr j6 ėję visi trys ir iszkkka į didelę 
girę, kuriė daug visėkiu žvėrių būva, bet 
jė nėka vūlgyt neturėję. Tai šėke vėlnies: 25 
Asz esit sylings ir greits, Asz tėjau par- 
nėsziu mėsės ir dunas ir ko szeip d£ 
reiks. Perkūne šėke: O Asz pradėsiu skaū- 
džei žaibiit, kad visur ѵбпА ugnis būs, 
bei griūt, tai visas žvėrys nū musu pa* 30 
bėgs. O cimerninks sdke: Asz grąžei isz- 
virsiu bei iszkėpsiu, kas būs pArneszta. 
Teip susitArę, kėžnas ir dūrė ir teip apė 
pėrą nedėliu po plynu dangum gyvėna.

Bet paskūi šėke cimerninks: Ar jūdu ss 
kamarėtai žinota ką? Mės pasibudavūsim 
grAžų bntėlį, tai galėsim tūm gyvęt kaip 
žmones; kAm czė teip tūrim vArgei būt 
kaip medinei? Anėmdv6m tėkš užmAnyms 
labai patika, ir dabAr cimerninks tik p ri- 40 
vėle tinkamdsiue medžūs parėdyt, tai 
aniidu nutvėruse tūjau isz szakniū iszr6- 
ve ir į paskirtą vėtą nuvilka. O kaip ja ū  
mislyje ganė, tai je pradėję budavėt; ci- 
merninkni tik terūpėję numatut bei nu- 45
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czėkiit, tai aniidu vis su nagais nudriskę, 
ir į  trūmpą czėsą vis4 dailūs butėlis sto
vėję ir jė ozonai įsitaisė kūs gražia1); 
nės clmerninks tik privūle pasakyt ko dū 

s reik', bei padavūdyt kaip tūr būt, tai 
aniidu tftjaū tai padūrę. Paskui je isz to 
tū8zczoje gires plėciaus pasidūre dirvą, 
dmerninks padūrę labai smūrkię žūgrę, 
o į  t į  aniidu įsikinkęs ėję ūrt; o tai ėję 

įo ūr per kėlmus ūr per szaknis, ūr per ūk- 
menis. Teipjaū clmerninks ir padūrę bais 
dideles ekėczes, ir vėl aniidu pasikinkęs 
ckėje, tai į pėrą d6nū jė tą visą plėcių į 
smūlkies dulkes būva sudirbę. Žėmei jaū 

iš ganū iszdirbtai esant, turėję vėlnies vi- 
sūkiu daržėves sėklų parūpįt, ir jė tūs 
įsoje bei įsodina, bėt daugiūs nū visū 
daržėviu jė ropių isodina.

Kaip dabar jaū daržėve o ypaczei rė- 
ao peš būva gerai paūgusies, tai j 6 kėžną 

rytą rūsdava szaūnei iszvogta, ir nega
lėje žinėt, kūs t4 iszkūdą būtu padūręs. 
O jė susitarė panakti vektiit. Pirmą nūkt 
iszėje vėlnies; jėm bevektiijent ir atva

ša žiūva vagis ir pradėję rėpęs rūt bei į ve
žimėlį krūt. Jis greitai priszėkęs norėję 
tą vūgį uutvėrt ir namė pargabęt, alė 
tūs vagis j į teip skaūdžei sukirta kūd jis 
vos gyvastį palaike, o sū rėpems nuva- 

ao žiūva. Ant rytėjaus iszėje clmerninks sū 
Perkūnu pažiūrėt ir rūda vėl daug isz
vogta o vėlnię labai sūbare. Bėt szis sū- 
ke kūd jėm isz vūkara negėr būrę, o kai 
jėm  būva pėrėję, tai mūžumą prisnūdęs, 

35 o tai tūr būt į tą tūrpą vagis atėjęs. 
Antrą nūktį turėję Perkūns eit vektflt. 
Bėt tūm teipjaū nusidavė; jėm vūgį nu- 
tvėrt benorint, tas vagis j į  ir nesvėtiszkai 
suplakė, ir vežimėlį rėpiu prisikrėvęs 

40 nuvažiūva. Rytmety vėl rūda didelę isz
kūdą padarytą; o kaip clmerninks Per
kūną dčltė pūbare, tai jis sūke, kūd jėm 
isz vūkara labai dūntį skaudėje, o kai

kėk pėrėje, tai jis prisnūdęs, o vagis tūm 
tūrpe rėpęs iszvogęs. Bėt judu nei vėns 
nesisūke kūd pylės būva gūvuse.

Trėczą nūktį cimerninks turėję eit ūnt 
vektės. Bėt jis mokėdama mūžumą szpė- s 
liiit, ėmė sūva smūiką draugė, ir po vė- 
na eglė pasisėdęs kūd jaū mėgs jėm no
rėję užeit, sūv blle k4 pasismuikūva; nės 
jis tik norėję žinėt kūs tūs pėr vagis, to
dėl jis norėję pėr nūkt isztrivėt nemėgė- įo 
jęs. Apė vidūruaktį jis iszgirda atvažiii- 
jent tą vūgį tėsiėg į rėpęs, o vis sū bo- 
tagū pyszkina sakydams: «Pykszt, pėkszt, 
geležinis vežimūtis, vėlū botagūtis» o vis 
teip bė nūtraukės. Cimerninks visaip is 
pradėję mislyt, ir pagūva dabūr jū la- 
biaūs smuiku t. O tūs vagis t4 muzikę 
iszgirdęs apsistėje pūs rėpęs ir nutila, 
bėt dmerninks czlrszkina kėk drūts, be- 
mlslydams vūgį tum pabaidysęs; bėt nė. ao 
Vūgiui tū muzike patika, ir atėję pūs jį.
O kūs būva? Būva smarki ir nelabū Lau
mė, kuri ir to paczė glrio sūva gyvėnimą 
turėję ir kuri<$ nėks įveikt negalėje. Szi 
Laumė būva rėpęs vėgusi o ir vėlnię bei 26 
Perkūną sukalatėjusi. Dabūr cimerninks 
jaū gerai žinėje kaip anėmdvėm būva 
ėję ir kūd jis sū jė turėję labai sžvėlnei 
ėlgtis. Laumė pūs clmerninką atėjusi jėm 
lūbą vūkarą sūke ir dėjosi labai meilinga, so 
nės jei tū muzike labai patika. Yūlandą 
paklaūsiusi sūke ji clmerninkui: Ei gi, 
bėk teip gėrs, o dūk ir m4 pabandyt; 
alė ji vi&4 nemokėjo. Tai cimerninks jos 
rankūs nnsitvėręs jei parėdė kaip ji tūr 86 
daryt, bėt jei tik nėję, o ji labai norėję 
ir teip mokėt. Tai ji sūke clmerninkui, 
ji jėm didėt pasigėrįtu, kūd jis j$ ir teip 
grąžei smuikut iszmokįtu. Cimerninks 
sūke: Tai m4 tik menks dūkts tavę isz- 40 
mokįt; ūsz žinau, ko tūv tik reik’; jei tai 
apsimsi, tai tftjaū mokėsi. Ji sūke, kūd 
sū džaugsmū vislab nėrinti apsimt; tai 
sūke jei cimerninks: Veizėk, kėke tūva 
stori plrsztai, o vei manėjė; tū turi dėt 451) CoicpameHO irai. graži&s, gražiinsei.
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sdva pirsztūs prapl6nįt, tai paskui tujaū 
mokėsi. Ji tai apsėmė. Tai cimerninks 
nuėjęs atsinesze sdva k irv į ir  kylį, ir  isz- 
aijėszkojęs didžidsį kėlmą, t4  įskėlė jis  

6 ir  teip gilei k y lį įmusze, k 61 p lyszysteip  
didelis būva, kdd Laum e pirsztūs įkiszt 
galėję; 6  kai ji būva abėju rdnku pirsz
tūs įkiszusi, tai jis  k y lį isztrdke ir kėlma 
plyszys susiczdpe, ir  jos pirsztūs teip 

įo skaūdžei suspdde, kdd vis kraujei iszėje 
ir j i  isz didžos kanczūs susimyžo bei pa- 
gdva teip skaūdžei rėkt ir  melst, kad ci- 
merniuks ję  tik  palėstu, jaū j i  daugiaūs 
neteisenti rūpiu vūgt. A lė  cimerninks je i 

15 ddve szaūną vdlandą kentėt, o nuėjęs 
atsinesze jos vėlu botagdtį ir  pradėję je i 
iszilgai sveikdtas surėžt, o kaip ję  skau
dingai subėdavūjęs būva, tai vėl atsine
sze k y lį ir  į kėlma ptyszį įmusze, kdd ji  

20 pirsztūs isztrdkt galėję. Tai ji  atstoję kai 
vėjes, o ir  palika sava geležinį veži m ėtį 
bei vėlū botagdtį.

Rytm ety visi atėję rūpės pažiūrėt ir 
nei vena nebūva pavogta. Tai cimerninks 

25 sziiidu iszjūke ir sake: Judu mą szaūnus 
vyrai, dėdatos teip sylingi, o tik dūdatos 
nū bobas pėrsiveikt ir  dd nusipirkt; alė 
dabdr dsz je i užmokėjau, kdd j i  kūl gyvd 
daugiaūs rūpiu vūgt neteis. Amidu dabdr 

so pradėję cimcrninka bijotis, j į  ūž labai 
mdcnų laikydamų; nes iksziūl judu mi- 
slyje, kad j is  tik menks ddkts prėsz judu, 
ir  nū to czėsa judu j į  didžū garbė laike. 
O daržą ir daugiaūs vektūt nereikėję; 

85 Laum ė į jū  ddržą vūgt daugiaūs netėje.
B et jėm s teip kelis metus czė gyvūnus, 

pradėję nepatikt teip kruvū būt; geriaūs, 
kad vėns gyvętu. B et jo  negalėje sutdrt, 
katram tds butėlis gerids turėtu tekt, 

40 nes kūžnas gyrės, kdd daūg pri jo  ddręs. 
Po ilga  ginczyjiraa jė  susitarė teip daryt: 
Jė ims panakti baugįtis, ir tds, kurs isz- 
trivos nepabėgęs o pdts baugįdams kitus 
iszbaugįs, tai to tds butėlis turės pasi
likt. Pirm ą ndkt iszėje vėlnies baugįt.

A pė vidurnaktį pasikėlė didelis v ė je s  i r  
didelis tūbyjims, teip, kdd tas b u tė lis  
pradėję drebėt ir  braszkėt; lūbas p a g d v a  
iszsikėlt ir sėnu sėnmedžei krutėt. P e r 
kūne tai girdėdams bei matydams lū ja ū  e 
pro ldngą iszbėga, alė cimerninks ė m ė s  
sdva gėdaradses knygds ir  pradėję g b d ė t  
bei skaityt ir  pasilika stubū; vėlnies j į  
iszbaugįt negalėje, nūrint j is  gand d id e lį  
bildėjim ą ir  vėtrą  pakėlė, ir  t4  b u t ė l į  to 
visaip drdske ir pūrte ir  kraipė. P e rk ū u s  
taigi lažybą būva pražddęs o cim erninks 
laimėjęs. A n trą  ndkt iszėje Perkūns b a u 
gįt, o cimerninks su vėlniu stubū p a s ili
ka. K aip  ja ū  gėrą  vdlandą į  ndktį b ū v a , 15 
tai užkila tūkie tamsi debesis kai ždks i r  
iszgąstlngs griūvims bei žaibai isz  to s  
debeeės rddos, ir  jū  arczaūs pri to b u -  
tėlie perkūniję atėję, jf l  skaudėsnis b ū v a  
tds griūvims ir  trenkims, tdrsi visd g ir e  20 
ir butėlis į žėmes bedūgnį bus nutrenkti 
ir  tūks didis žaibu szūvims ir tvvskėjim s, 
kdd tfljaū viskas galėję užsidėgt. V ė ln ie s  
tai matydams staigei kaip vėjes pro Idn- 
gą iszsim ete ir  pabėga; nes jis  P erkū n u  25 
nelabai iszsitikėje, kdd tds j į  nė sū k ū k ia  
žaiba stulpū nuszdtu; ju k  jis  gana g e ra i 
žinūje kdd Perkūns vėlnius, svėte ap lin k  
besibdstanczus, nūmusza. Cimerninks vėo s 
pasilikęs vėl ėmės knygds, gėdūje bei so 
skaitė, ir  neką to natbūje, k 4  P erkū ns 
laukė pėr iszgąsczus ddre. Teip jis  vė l 
lažybą laimėje o vėlnies praždde.

Dabar trėczę ndkt ėję cimerninks b au 
g įt  o Perkūns sū vėlniu stubū pasilika; ss 
judu m islyje, k 4 gi tds mūdu baugįs? A lė  
cimerninks apė zėgoriaus vėnūlika nuė
jęs ėmė an4  Laumės geležinį vežim dtį 
bei vėlu botagdtį, kuriūs j is  anėmdvėm 
nėka nesdkęs girė tankum yne1) būva pa- 40 
sikavūjęs, ir  m islyje: Kdd dsz tiira p ri 
butėlie atvariusiu, tai judu bdmes gand 
turės. Jis taigi į  tą vežim dtį įsisėda ir

1) gir ėję (loc.), tankumyne (instr.).
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ėm ęs botagatį pradėję pyszkįt, tai tas 
vežim &tis pradeje važiiit vis arty  pri to 
butėlie. Ciraeruinks teip su botagu pysz- 
kįdam s pagdva szaūkt: «Pykszt, pokszt, 

5 geležinis vežimdtis, vėlu botagdtis» o tai 
vis isz vėn ir vis arczaiis pri butėlie. 
Auiidu stubo bebūdami! tai iszgirda ir 
m islyje, tai neks kits kaip and Laumė, 
ku ri dūdai teip skaūdžei judu būva su- 

įo  pidkusi; ir  jiidu tokie bdme užpiile, kad 
ilg iaūs stubo iszsilaikyt negalėje. P e r
ku us aplink savę ugnimi spiddams pro 
langą iszbėga o vėluies isz bdmes visus 
kakdlpftdžus priszika, ir teip balsei ap- 

ir> sismardinęs per lubds ir  pėr kraiką isz- 
tėke; ir  nū tos adyuas jūdvėju nei vėns 
dauginus pri to butėlie nepasirodė. To
kiu budū cimerninks paveldėję visą tą  
grąžei įta isytą  namėlį. O kakalpfidžus 

•20 j is  grąžei iszczystyje ir nugabėua tą  vėl- 
nie szūdą į apteką pardūt, ir  už tai daug 
pinigū paddve. Jis ir  czc gyvėna ilgus 
metus gražiem  pasisekimė ir paldmo ik 
numirė. O visi aptėkorci dd ik sziės de- 

25 nos vėlnie szūdą kaip lėkarstvą parda- 
vinė.

(Hat A. Llijieflxepa: ■Handbucb d. lit. Sprache». 
II. Prag. 1857. Orp. 241-246).

№ 42. M. Wolonczewski. Bicziulej. Pa
so saka.

Senowiej wisoj Letuw oj ir Žem ajtiusi 
didės buwa gires: tosi tarp kitu mediu 
auga daugibe lijpu, kurioms židąnt, bites 
prineszdawa daug medaus balta; todiel 

85 ir  pates weszieje ir  žmoniems ne maž 
atneszdavva peiua. Matidamis taj ūkini- 
kaj, daugiel aulu turiejc daržusi pri sa
lva giwenimu, o ąutra tijk  miszkusi.

Netolij uu Abelina, Szylales parakwi- 
40 joj, Bubliszkiu sodoj giwenus ukinikas 

Lud\vikas Grycius, turieje pri namu kie- 
tures deszimtis aulu su bitiemis. Mcdiu- 
si krnmi isztaszies kieturioliką dewin i

kuries wienu metu bitis ateje. Dabar 
istate i medius dvvideszimti kieturis įki
lus i kurius tejpogi biteles isimete.

B et szitaj uelajme: buvva tuokart g i- 
riosi daug meszku; kurios uepadiedamas 5 
žmoniems ik ilu  tajsiti, giebieje bicziu- 
lauties ir  kopti ik ilu si medų. Taj žino
damas G rycius ilipes i medi su didiu 
grąnžtu pargręnzdawa kiauraj medi dar 
križiszkaj, i skilęs ikiszdaiva kartales ir įo 
dieje ąnt toms grindus. O taj dielto, 
idąut ir pats ilipes medaus imti turietu 
ąnt kuo stovvieti ir  bicziuleues meszkas 
negalėtu guvvej prilipti.

W iena karta wasarwidiu G rycius pa- 15 
emes didę laukneszę su koptomis, iszeje 
i krūmą drevviesi ir  ik ilu si medaus kopti. 
K ieletą parėjės pridriebe sawa kodi su 
medų, o atiejes pas wiena ik ilą , pamate 
m edi su lig  skilemis nulužusi ir  ik ilą  ąnt 20 
žiami begulęnt. B et sztaj dar didesnis 
stebuklas: paregieje sawa bicziulėnę 
meszką betipsąntę prispaustą su nulu- 
žusiu rąnstu. G rycius ję  pamatęs tarė: 
kas tau tataj susiedi atsitika, be ne tu 25 
mana ik ilą  nulajpinaj nu tilta le?  M esz- 
ka mru, mru, mru, murmiedama ir kriok
dama atsilijpe: oj kad taw i giltine pa
gautu, kad tu sudektumi ir  suruktumi 
kajp sena nagine su tawa ikilajs! pario- 30 
glinaj kažikokies tęn pinkles, kanakoki 
t il tą  pri ik ila , anąudiena girdi skaninę 
užsigiejdusi, lipau i tąn medi, noriejau 
tiktaj wiena koreli iszlaužti, bitelu ne 
najkindama, mąn besidarbuojęnt p akila  35 
didis wiejas, medis tratraksz nuluža, o 
asz bęne nukritau žiamęn it p e lą  mai- 
szas. Szoną bajsej sukulau, tųjaus gunks 
krita ąnt manęs wirszune mede, prisle- 
gie tejp jo giej ir pasijudinti ne galu, 40 
lajrne kad kuri szaka kiauraj manęs ne 
parwicre, ja u  trete diena kajp cze tipsau 
nelajm inga ir ajtioju.

Atsakie Grycius: nu kas bus bicziule- 
ne, asz tawi dabar užmnsziu kajpo w agi. 45
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Tarė meszka: už kąn cze tiewaj mani 
muszi, jng krūmas ira ta j musu giweni- 
mas, muša duoba, kąn tami rąndam tas 
pri musu prider. Toj giroj jau senej gi- 

5 wenu, tecziaus nie viena tawa wersze ne 
užmusziau, pagalaus wajkams sawa įsa
kiau, kad walgiti noriedamis tolaus nuej- 
tumes majsta jeszkoti o susieda nepikin- 
tu. Kąn turi būti razbajniku iszgielbiek 

įo mani jug kožnam giviba ira maloni. Ta
rė Grycius: nu kąn tu mąn giera už pa- 
gielbieima padarisi? Atsakie meszka: asz 
tamstaj tejp atsigierisiu kajp žmones gieb 
už gierus darbus atsgierinti, meldamasis 

m tiktaj gielbek mani!
Grycius susimilęs pajeszkoje ilga mede, 

pakisza po rąnstą, paswiere, o meszka 
szmuksz iszlinda. Tujaus wolojes pasi- 
purtina ir tarė: bicziuli walgiti didej no- 

20 riu, grobas i grobą lend, o tamstas majj 
szelej kwep walgis. Grycius tujaus isz- 
mete duonas papęnti, kuri meszka pra
rijusi tarė; bet dar kažiką jaut mana 
nosis tawa majszelej? Atsakie Grycius: 

26 turiu dabar kiaules kinką taj ir wisus 
mana vakartis. Meszka grobe kinką, 
triauksz triauksz kaulą sutratina, gursksz 
prariję ir atsigieri klani undens. Paszer- 
ta tarė: nugis ir tavi pati sulamisiu. At- 

so sakie Grycius, kajp taj gal būti, asz ta
vi iszgielbiejau ir paszieriau, o tu tejp 
žadi už gierą atsimokieti. Tarė meszka: 
asz prižadiejau tejp tau atsigierinti, su- 
gieb žmones sava gieradiejems dariti, o 

85 tij paprastaj piktu užmok. Taj tarusi 
pijstu stojos. Szis pasitraukies sakies: pa
lauk bicziulene, negali būti pati ir sudį 
ir budelu, ejkiau isz cze ir pajeszkokiau 
tokie, kurs vedu parsuditu. Atsakie 

40 meszka: nu gieraj ejkiau.
Bejdamu sutika sena szuni, kurs mesz- 

ką pamatęs norieje skrijti szalęn, bet 
sziuodu paszaukie, idąnt nebijodamos 
parsuditu. Tam apsistojus Grycius tarė: 

45 szitąj tąn meszką radau miszki prigultą

nu mede, pagielbiau, o už tąn gierą 
žad mani užmuszti, ar tejsinga dara? 
Meszka atsilijpe: asz tejp žadiejau atsi
gierinti kajp žmones. Szuo atsilijpe, bo- 
kitau kąntriu asz apsakisin judąm sawa s 
givenimą.

Balsius), gimiau, paugteriejes ganiau 
su piemeniu ukinika Pociaus bąndą, ne
karta vilkus nu bąndos praginiau, dn 
kartu voz sava kajle neikisziau; už tąn įo 
giera gaudavau nu sava drauga pieme- 
nies duonas po szmoteli, o wakara bąndą 
parginęs, kodali paplavų. Wakar girdi 
gaspadoriuj su szejminu pijtus bevalgąnt 
po stala palindęs rąnkiojau krimtąntins 15 
duonas truputius. Pocius spire mani su 
koi ir tarė, Briszis biauribe pasena, szi- 
taj ir nugara jo nupliką, dvok it majta; 
vakiukaj pakarkiet ji sugavi.

Tus žodius iszgirdes sprukau pro dn- 20 
ris alkanas, aplejdau namus kuriasi par 
asztuonioliką metu tarnavau, o dabar 
8tirinieju po girę ir lauku valąndos ku
rioj praris mani vilkaj; todiel tejsingaj 
meszkiele saka, žmones už gierą piktu 25 
mokąnt.

Meszka taj girdiedama viel artinos 
pri Gryciaus, kurs tarė: palauk bicziule
ne, nebiauriokies, pagal istatimu kraszta 
tris tur būti sudės, ejkiau tolaus tegul ir so 
kitas vedu parsudij.

Bejdamu sutika sena ubaga: abi pusi 
apsakie sava rejkala ir laukie isztarmes 
senole. Ubagas kręnksz, kręnksz atsiko- 
siejes tarė: noriu asz judąm trumpaj sa- 35 
va biedas apsakiti, klausikietau. Gimiau 
pas plikbajoreli Jomąnta, kurs turieda- 
mas du valaku žiames, prirasze pri tu 
tris duszes. Tarnavau kajp imanidamas 
ir tarsi itikau sava ponuj, kurs toks pat 40 
būva nemokitas bernas kajp asz ir tokię 
pat dievieje sermiegą. Wiena karta wa- 
sarwidiu ponas ejdamas i upi plaukities, 
lijpe ejti mąn draugi. Jam plaukantes 
asz drabužiu dabojau. 45
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Tojaus pamatiau ji skięnstąnt: parsi- 
gąndes kajp stowis so drabužejs, plumpt 
szokau i undeni, ponuj truputi gaisrą 
iszkiszus capt nutwieriau už cziupriną, 

5 unduo traukie i gilmę wos pats nenu- 
skięndau, bet prisijkies szakieles nuliu- 
kuse karkia igawau stipribes ir isztrau- 
kian. Ponas i paszali iszlipes činkt dawe 
mąn par žąnda ir tarė: kajp tu beslepi- 

įo cze, mana žmogų būdamas, drisaj kibti 
mąn už cziupriną? Asz matidamas poną 
didej supikusi, užtilejau. Su lig tuo taj- 
ku Jomąntas węn turieje ąnt manęs szir- 
di, o žijmaj atėjus ir ikisza mani i akra

is tus. Buwau Žalnierių wos ne trisdeszim- 
tis metu: atlejstas sugrįžau i sawa pusę, 
poną senoje giwa nebradau, sūnūs begi- 
wenus kūrėm tariau, asz tusi namusi es- 
mi gimęs ir paugies, norietio tusi ir mir- 

20 ti, ar ne iszkarszintumi manęs ponali? 
Tas atsakie: kas tawi seni cze penies 
weltuo, ejk sau ubagajs, szitaj ir ejnu. 
Cze jau matotau, jogiej meszka nors gi- 
wolis, tecziaus kalb tejsibę.

25 Grycius matidamas meszką lajžąntes 
tarė: ejkiau tolaus, tegul ir trets sude 
wedu parsudij. Meszka paklausiusi sti- 
rina.

Nieko netrukus iszszoka lape, kūrę 
so kelejwiu iszwidusiu melde, idąnt parsu- 

ditu. Lape abeju pusiu iszklausiusi tarė: 
«diel buwima ira ir piktu žmonių, bet ira 
ir giera, szitaj nesenej žmogus, sugawes 
mana wajką, ue užmusze, bet palejda, 

85 nors asz sawa szejminą szerdama kieleta 
jo žąnselu pagawau». Dabar Grycius tru
puti nu meszkos atsitraukies mirktioje ir 
tarė; lapele ejk po manęs, gausi kas rita 
wisztą.

40 Lape atsilijpe: žinotau jogiej musu 
kraszti nieks negal suditi ąnt žode, rejk 
asesorių parwesti, priderąntej rejkalą 
parwejzieti ir tuokart tiktaj suditi. Ju
dams rejkali asz busiu asesorių; todiel 

46  nuėjusi i wietą priepuole, turiu regieti

kas tęn kajp buwa? Ar didi wargą žmo
gus gielbiedamas pakiele? Po to sznekie- 
se wisi grižą i miszka. Lape wietą ap- 
wejziejusi tarė: kad gieresnej galetio nu- 
maniti rejkalą, tu Gryciau pakielk rąn- 5 
stą, o tu meszka gulkies kajp pirmu gu- 
lejej. Žmoguj pakielus mulkis meszka ir 
atsigulė, o Grycius wiel ję prislegie. 
Tuokart atėjusi pri meszkos lape tarė: 
mataj tamsta, negana ira parwejzieima, įo 
rejk dabar isztarmę arba dekretą para- 
sziti; todiel pagulekies. o asz ejsiu braj- 
žiti, paskiaus apskielbsiu sūdą mana. Tu 
Gryciau ejk sau namon.

Tam nu meszkos atsitolinus, atskrije is 
lape ir tarė: ar mataj kajp asz guwej 
apsivertiau, wiel paguldiau meszka: nes 
mąn po tawęs ejnąnt, nepagal jos tikslą 
ne sudijęnt ir mąn butu jemusi už sprąn- 
dą, niera ko su anų juokuoti, gierus tur 20 
nagus. Bet dabar parodik mąn giwenimą 
sawa, kad žinotio kami galesio gauti 
žadietas wisztas.

Grycius pri namu prisartines tarė: 
szitaj namaj mana, kas rita ausztąnt at- 25 
biek pri 8zio žiogre, o asz tau iszmesiu 
wisztą. Lape paskrije i krūmą, o Grycius 
papasakoję motery Rožėj nelajmę sawa. 
Pirma rita lapėj atbiegus Grycius iszme- 
te wisztą—ąntra rita tejpogi. Treti rita, so 
kad pradieje gauditi, paszoka apmaudas 
Rožėj kuri tarė «pakolej tu biauriosis su 
taj medes pauksztejs? Wisas wiszteles 
mana iszgaudisi, lape ir ne duodama at
ras wisztas, gieresni nuszauk lapę, nue- ss 
jes i girę užmuszk gulęntę meszką ir 
nusikratisi bezliepicziemis».

Grycius jemes strielbą uždare su 
smulkiej szruotajs, nes stąmbiu neturie- 
je. Kietwirta rita lapėj atbiegus szispuj- 40 
szawo i aną. Lape sawa kalinius papur- 
tinusi, maž te pažeista atsisuka ir tarė 
«palauk tu dwikoi, asz tau atmonisiu, ar 
netejsinga meszka stigawo, žmones už 
gierą piktu mokąnt». Tąj pasakiusi skrije 45

8*
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pri meszkos, su kojems iszkase po ana 
duobę, iszlejda warkszę, o abidwi susita
rė nedourinoti Gryčioj. Lape iszpiowe 
je dwideszimti kietures žąnsis, meszka 

б iszplesze kietures drewes ir numote žia- 
męn asztuonis ikiius.

Tuo dar nekąnkiudamos tikoje paties 
Gryciaue: kurs to ne vildamos iszeje 
gribauti i krūmą lape beszmižiniedama 

to pamate ir dawe žodi meszkaj. Kuri atė
jusi sugrobė Gryčių i kliebi ir tejp szir- 
dingaj pri sawęs prispaudė, jogiej tu kie- 
turi szonkaulej traksz traksz suluža. 
Paskiaus swijde i žiamę it mole szmota 

iš ir užmusze. Tejp pasibęngie tas garsin
gas po gires rejkatos.

Medes pauksztej žmogų pamati spar
nus turęntis lėk, neturęntis szarpuo sza- 
lęn; nes nnmana žmonių nedoribę. Bet 

20 mes budamis ikirejs medes pauksztcms, 
be nesma tokiejs pat ir diel kits kita?

Oj tobaj tąnkiej! Szitaj noriedamas 
padariti gierą žmoguj girtukluj, giedink 
aną ir melsk idąnt ne giertu; tas supiks, 

aš sakiees negierąns, o jej ira apgirtis drosz 
tau par ausi. Pažicziok kitam pinigus, 
sugielbiek rejkali, padarisi jam gierą 
darbą bet nuėjės prasziti, kad atiduotu, 
węjziek barni ira duris, nes tavi iszgis 

M iszdies par szioki par toki, o jej esi mažu 
žmogumi ir iszmusz. Tami daliki rejkietu 
mums metawotie8 ir nesekti pawejzda ne
doros meszkos.

(Изъ orMitteilnngen d. Lit.-litter. Ges.» 1889 r. 
86 t. III, стр. 106—108).

Ns 43. Пословицы. Patarles, (l—24).

1. Ką tu czion vepezioji, lyg liulė szar-
mo prigerus.

2. Nauja szlflta grąžei szlūja, iszszlflk 
40 ir ražu tai da bus gražu

3. Ir ten miltu kalnu nerasi supiltu.
4. Kaip liule užsigeidžia, kad taip rope

keptu, tai kas ir būt? -

5. Ko traukaisi lyg katė su pūsle.
6. Savo kerezioj kožnas ponas.
7. Uždaryk velniui duris, tai iszfėks

per auksztinį.
8. Tik greita spėjo, kaip raganai alus. 6
9. Tai paprasta brasto.

10. Ko drepsl lyg oszka ant lfibo.
11. Szunės nelaikik, dabar žmones ap-

I6ja.
12. Pripasakojei kad nei jauezio skuroj ю

netilptu.
13. Pagiro pfids, nekad ne taukflts.
14. Rūistas ne būs be vėlnio.
15. Svėtsiui turėk, vyrui galėk.
(T. e. J6 1 — 16 (Šr.-^.). Записано n  Csenmo-Enop. 16 

и Мацисов. tM. Cyt. \y6.)

16. K6ks czesas, toks Ir toj'ks, kūks tėws
tėkš Ir wajks.

17. L&uks gimė, Muks ir dwės,Mukūma
szūnes iszės. 20

18. Nū mėsos lūpa vėpsės, nū varszkes
duntės barszkes.

19. Pri barzdės, rejk tozdės.
20. Kaip mėku, tejp ir szėku.
21. K&d ne gersi, te'j ne twėrsi. 25
22. Maskėliue ne gaspadėrius, pawūlgias

ąfn gult.
23. Už dufną gdlvvą kėjoms pabūta.
24. Kūr kaM Mk tiėn ir toj.
25. Ne parszėkes pūr upėli, ne sakfk: so

op!
26. K6ks gimė tėkš ir dwėe.
27. Kės kės, tos ir tos.

(Л6 16—27 Вразайтгия Шавелъск. p.).

№ 44. Скороговорки.
86

1. Kūpėta su pūkupetavietsiu. Š.-A.
2. Gerbj’ girioj’ geri vyrai gėru girų

gerūi gere. Š.-A.
3. Geri vyrai gerėj’ girioj’ gėrą girą gė-

ria, ir gerdami girą giria. (Syn- 40 
tautai).

4. Geriu žmėgui vienybe, nei kaip ne-
bagybe. S.-A.
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Ns 45. Burbi. Повѣрья.
1. Weliku rita rej'k 'isz swėtiraa szūlnia

parnėszt wūndenia, ale kad niūks ne 
matitu, 'ir pagirdit’ Arklus, kūd 
arklėj geri būtu.

2. Kąj pavasari pirma karta iszej'n Art’
tėj ūriont’ skiarsėj rejk, grėžiont’ 
ūrkli, abū jūuczius, pagriėbt’ su 

. žagrėms biszki žėmes isz dirw6s 
susičda, ė isz\vūrios kita wūga 'isz 
kita eusiėda, tadū susejs tau traszd 
isz dirwū susiėdu.

3. Kkd welnėj arklu stajni6 ne jodinė
tu, riej'k nusz6wos szšrka (сорока), 
abū 6weri (бѣлка) pakabi't’ stajniė; 
abu kad nė (здѣсь «е съ ударе
ніемъ) tėj riejk patėpt’ Arklus su 
kūrmia kraūju.

4. Kūj jėu žasiūkąj iszper’,. taj kiūvva-
lus riej'k mėst’ wiėnu kelū, (no 
одному направленію) i wična wiėta, 
kūd žasiūkąj nesiskifstitu.

5. Laj'sdami žąsis ont kiauszinin perėt’,
tūpda žūsina pūs lūsta, kaj sūdiad 
kiausziniūs i lūsta, taj žūsina op- 
wėrcz pšr gūlwa, kūd kiauszmej 
giaraj wiafstu, potam wiūd žūsina 
pri kitos 16stos ir tej'p p6t’ dūra.

6. Kūd žūeis (множ.; единств. число: žą
sis) daūg dėtu kiaušiniu, tėj pūr dė
jimą riejk žūsina lūsit awiž6ms, 
užpilus ont wirszaūs kiapūrės.

7. Kūd miėžius sėj, tūj riej'k wūlgit’
kiaulės stimburį (свиной хвостъ 
варенный, обыкновенно хвостъ иб- 
dega), kūd warpos būtu ilgos.

(M 1—7 за». Бразойтиеом ІЦав. у.).

8. Riešuti atradę su dums brundalums,
v6ną brundalą valgo, e kitą sved 
žėmen, nes sako suvalgius abudu 
brundalu reibetu pačei suvaikiusio 
visomet gimditi vaikus dvinius.

9. Ketverge preš Kristaus prisikėlimo
šventes anksti atsikels gėb nustve-

rę pagalį įgabenti gričion nemo- 
čioms. Arba tris kart apkurti (api
bėgti) aplink sava gričion. teipogi 
nėmočioms — vis tai daros tam, 
kad lingva butu laukiniu paukščiu 5 
kiaušiniu rasti.

Teipogi toje pačioje dėnoje ješko, bal
tos peteliškes. Jeigu ja kur norins 
atranda, tai deda apačion pado, 
arba vidun bata ir teip vaikščioja 10 
iki vakarui. Vis tai daros tam, kad 
par atsikelima.vješpaties šventes tu
rėtu daug kiaušiniu ir sektųsi sve
timus mušti;.

10. Atsikraustę naujon vėton gyvinti pir- 15
roa visu galu inleid per langą kati 
su vištų. Tai daros regis tam, kad 
apkerejimus ant tu namu ištarytus 
(jeigu kas ištarė) kate su vištų ant 
savo galvos sutrauktu, nes kėręto- ao 
jei (žavėjimais užsijema) gėb sakiti: 
«tegul pražus, kas pirmasis inkels 
koją šitūsne namflsne».

11. Užgimus vaikeliui užriša jam bumbą
vilaginiu siulu, kad toji graičiaus 86 
nukristu. Nukritusi bumba yra sla- 
pjama iki ūtajima protam, vaikelio. 
Tūmet motina dūda sava vaikui jo 
patės bumbą, idant jisai atoarpufo* 
tu mazgus bumbos. Jeigu jisai tą ao 
padaris tai bus gėru .aumeniu (gero 
atminimo) ir seksis jam mokstfise.

12. Pr6š Kristaus Gimimo ir Atsikėlimą
šventes par 3 dėnas nėgeb nėka 
malti, nes tai veliu dėnos. 86

13. Didžiame ( =  grinamė) ketverge 
(Coena Dei) trina visus galvijus ran
komis, kad butu lūsi nūg inkštiru*

14. Meškiriotojai ne mėgsta, kad jems
meškiriojant pasakyta butu: «padek 40 
Dėve»! Nes tiki tą padarius, žuvu 
nepagausent.

15. Virai nusikirpę plaukus slepja jūs, 
kad paukštelei susirenkę nenuneštu 
lizdan, nūg ko pradeda sopėti galvą. 46
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Moteres gi nedfida deginti sava plau
ku, kad jie netrupetu.

Nusikirpę nagas gėb sudeginti arba 
supilti antin: nes to nepadarius ti- 

5 ki, velnių jfis surink8ent ir sau bri- 
lių pasidirbsent.

16. Užsileidus saulei gina veleti ežere, 
n ės saką, kad tfikart skendftniu du- 
šes ilsis ant nendrių, kurios nfig

įo valejima nudrimba vandenin.
17. Žvejei neleid žargyti sava tinklu,

nes tiki žargymą nedaleisent žuvis 
gauditi.

18. Švęnčiausios Marijos Apreiškimą de
ls noje (25 kova) kiapa iš visu seklu

pladus ir valgo; tai regis daro tam, 
kad tflse metūse Devas dfttu dėrmį 
javu. Kiti vetoje kepimą pladu var
ta ranku sava sėklas.

ao 19. Jeigu motina kur norints nftg sava 
vaika žindama nusigabentu ir pabū
tu dauginus 24 valandų, tai jau mo
tinai nesideda pagrįžus iš svečiu 
vaikelį žindyti, nes adverniškai 

as padarius (tai asti vaiką atžindžius), 
butu vaikas negero krauja, ant ko 
tiktai pažiūrėtu tai tam gyvoliui ir 
reiketu stipti.

20. Pirmą kartą užgirdę kukūjantę ge
so gūžę (pavasarij) geb toje pačioje

vetoje, kur užgirdą gegužes balsą 
pasisimti smėlio, kuri&me išbaršcius 
namus sako išgaištant blusas.

21. Medžias perkūnijos trenktas skaitos
86 geru gidyklu nftg dantų sopes.

22. Devo Kūne laike keturiu Evanelįju 
8tovenčius medelius ape šventus 
vaizdus raško ir namepi kaišioja 
urvosne kurmiu, kad jfis šalyn pa-

40 varytu.

(X 8—SS coočuį. rtiMOKesctciū, Buačhck. iy6.).

Ns 46. Изъ «Anykszczū szilelis»
А. Барановскаго.

DS atmauti Šančiai pS szitos smėlynus 
Paskuilakas šanėbjū, gražiūs ūžotynus. . 
Liekni dugy kaip mindres, žalowy kaip s

rūtos,
SzSknys, lemanai, szokos ir wirsz6nes

drūtos.
Szwysti Letuwos mSdžai najofity no-

golo: įo
Rouswasai žemės lopas sul&ukdavys ž5lo. 
žili buwy kaip seniai, sSmanom ap&ugy, 
Stipri bfiwy ir stumbous, kaip vyrai su-

*ugy,
ae wiežlywi ii grožous kaip mūsū jou- 15

nimas.
PSskum j ilgai sziurpsčjys stobriūotas

lydimas.
NS Puntuko lig Szl5wei ūžolfi dougyby 
Latky žmėnes lig kokiu didžū szwinta- ao

n^by.
Gyvindami wenybej devaiczom intiky, 
Kure dougal paminklu рб miszkūs paliky. 
Neszys wėlnias Skmany, didūmo kaip

gryczos 36
Ib sudoužyt! norėjye Anykszczū bažnyczos 
ArbS ažuvarsl! Gpes; — bet kaip tik isz-

wydys
ūžolynū pSszwystū—ir gaidys pragydys: 
TuSj' isz nagu palSidys ir smelin int- so

muszys:
Net žeme sudfabėjus, senos griūwy pu-

szys.
Poškum unt jS Letuvjai dSvanas kureny, 
Kkd jSs dewal apsaugo ir dingia ir рёпі. 86 
Ir sziuos czėeos nSrs žeme arklais nuga-

Ifista,
Doug Pūntuki ūžolo kaimu ¿abapūsta. 
ae dS dujan pre kėlu i dabar £abast6wi; 
Wirszfinee dS žalūoja, nSrs jaū szSkos 40

džSvi.
' *) По над. I. Вебера. Weimar. 18S2, стр. 16,
226—261.



Пищим и пореву нору
Окончивъ печатаніе второго выпуска хрестоматіи и издавая его въ свѣтъ, 

считаю необходимымъ предпослать нѣсколько общихъ поясненій.
Приступая къ изданію Литовской Хрестоматіи три года тому назадъ, 

задался я цѣлью дать въ образцахъ сжатую картину литовскаго языка въ его 
прошломъ и настоящемъ, а также исторію развитія Литовской письменности и 
нѣкоторое представленіе о современной литературѣ, насколько, конечно, возможно 
было это дѣлать, не отвлекаясь отъ главной цѣли. Все изданіе расчитано было 
такъ, чтобы въ первый выпускъ помѣстить тексты, а во второй нѣкоторыя до
полненія, примѣчанія и словарь. Радушный пріемъ, оказанный первому выпуску 
Хрестоматіи какъ спеціалистами, такъ и болѣе широкимъ кругомъ любителей ли
товскаго языка, заставилъ меня въ значительной степени расширить, а отчасти 
и видоизмѣнить первоначальный планъ. Когда же понадобилось второе изданіе 
перваго выпуска, я все таки рѣшился оставить его безъ перемѣны, ограничиваясь 
только болѣе точной провѣркой матеріала, чтобы не заставлять лицъ, имѣющихъ 
первое изданіе, тратиться на пріобрѣтеніе второго дополненнаго. Такимъ обра
зомъ, всѣ дополненія, которыхъ собралось довольно много къ тому времени, 
пришлось помѣстить во второй выпускъ. По нѣкоторымъ личнымъ соображе
ніямъ, я долженъ былъ немедленно послѣ выхода въ свѣтъ перваго выпуска 
приступить къ печатанію второго, имѣя подъ рукой только матеріалъ, да и то не 
полностью, признанный критикой желательнымъ помѣстить во второмъ выпускѣ. 
Печатая же второй выпускъ, я получалъ много весьма цѣнныхъ діалектологиче
скихъ матеріаловъ, еще нигдѣ не обнародованныхъ. Въ виду того, что матеріалы 
получались часто изъ мало обслѣдованныхъ, а иногда даже и совсѣмъ неиз
вѣстныхъ говоровъ, я считалъ себя вправѣ, хотя и въ ущербъ систе
матикѣ, для полноты картины помѣщать ихъ по мѣрѣ полученія. Чтобы не за-



ставлять читателей самихъ продѣлывать подчасъ трудную для нихъ системаза- 
діонную работу, укажу я въ поясненіяхъ, въ какомъ порядкѣ должны были бы 
находиться различные тексты, а также нарисую общую схему говоровъ 
литовскаго языка.— Въ виду значительнаго объема второго выпуска пояснитель
ныя зам ѣ т ки  лингвистическаго и историке - литературнаго характера, а также 
словарь, составятъ отдѣльный, третій выпускъ.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ поблагодарить всѣхъ литовцевъ- 
любителей родной рѣчи, доставившихъ діалектологическія записи, а также крити
ковъ, давшихъ немаловажные и полезные совѣты.

Э . А .  В о л ь т е р ъ .
10 сентября 1904.

С п б .
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F. Къ исторіи старолитовской Литературы.

№ 47. Мосвида Вайтнуна переводъ ду
ховной пѣсни „Тебя Бога хвалит»“, 

1549 года*).
*) М. Mosswida 'W&itkana Pnektad Liteweki 

б piesni Te Deum L&ud&mus я r. 1549. Z egsem- 
plarza Biblioteki Kôrnickiej Wydat i Objašnii Dr. 
Zjgmunt Celichoweki. PoznaA. Nakiadem Biblio
teki Kôrnickicg. 1897.

Giefme S. AmbraPeijaus, bey S. 
įo Augultina, karę wadin: Te Deū laada

mus. Sa gelmėmis аре ifchaumiraiia 
priekelima Iefaus Chriftaus, Ifgulditas 
per M. Moffuida Waitkana etc. Aot 
naudos Ragaynes BaPniczey ir kitu etc. 

15 Didzos ir aakfchtoe gijmines viruy, 
Ponuy Sebaftianuy perbanth Heubtmo- 
nag Ragaynes etc.

M MoiTuids Waytkunas etc. Svei
katas dofchas bey kana geidz nag Dievą 

во per Ghrifta.
Supratau klaoiitoijas Dievą Podza no- 

rinczas turėti geime tą kūrė vadin: Te 
Deum laudamus. Todeley ije kaip ifch- 
guldzau fukitomis, ant fchweios ifch- 

35 finnfti, ir tava Miliftas varduy ije prie- 
raTchiti, paltaczau. Iau nu ije ifchfiunz- 
dams tava M. prierafchau, ir vietoye 
velikas pauta dovanoiju, pakamay pra- 
fchidams, idant T. M. linkima fchirdi 

80 tą  dovanele prieijmtumbi Lobek Dievą 
meileije. Ragayneije 3. diena menefis 
Kova. Metu Dievą vPgimima. 1549.

Tave Dievą garbinam,
Tave vieichpati paPinitam.

85 Tave amPinaghi tęva 
viiia Peme ichlovin.
Taveip viiTi Angelay,
Taveip wiflokias dangaus galibes. 
Taveip Chérubins ir Séraphins

ichauk balių neperftoijenczu.
Schventas, Schventas,
Schventas vieichpatis dievas Sabaot.
Pilnij eiti dąngus ir Perne 
Maieitota garbes tava. s
Tave ichloviotingas Apaichtalu choras. 
Tave Pranaichu pagirtafis ikayczus.
Tave muczelniku ikayiczauiei- 

fis garbia pulkas.
Tave pa vilią Perne, ichven- įo

ta paPinit baPnicza.
Tęva neiichmeruta Maieitota.
Czeitingąghi tava tikra ir vie- 

natighi Sunu. Schventąije 
tayp ir palinkimintoije Dvaie. 15

Tu Karalus garbas Christe.
Tu tęva amPinafis eiii Sūnūs.
Tu ant Üchgelbeghima prieymdams Pmo- 

guz neffibayfeijey mergos cziitos kana.
Tu kayp ifchgaleijey fmertis geloni, ata- 20 

verey tikentiemus karalifte dąngaus.
Tu podeichines dievą fedi garbeije dievą. 
Sudza tikim8 eiTi ateyfes.
Tave todeley mes praichom mums

tava tarnams padeki, kurias 25
branguiju krauiju atpirkay.

AmPinąije ichlove iu fchwen- 
tayieis mumus padavanoki.

Sveykinki ir gelbek Pmones tava
ir perPegnoki teviichke tava. so

Ir redik mus, bey danguy dūk 
būti anta amPia amPia.

Per viiiokias dienas garbins mes tave.
Ir laupflnam varda tava anta am-

Piu ir anta amPinuiju amPiu. 35
Roczik vieichpatie fchoije dienoije 

mus nug greku apfaugotij.
Suffimilk ant muilu vieichpatie,
Sufiimilki ant muilu.
Teitov iufUmilimas tava ant muilu, 40

1
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Каур ir nufitikeijom ing tawe.
Ing tawe wiefchpatie tikiu 

nebufiu pagedintas ant amJ?iu 
amJHa, Amen.

6 № 48. Giefme ape ifchnumiru- 
fuiju priekelima wiefchpaties 

muffu Jefaus Chriftaus.
(Перепечатано изъ того же изданія г. Целиковскаго).

Per tawa fchwenta priekelima, Diewa 
įo funau atleyfk mnmns fugrefchima,

Tikim Jefo Chriftu kelufi, ir dąngu at- 
werufi, Smertis amPinas gelbeijufi, 
Allelaia.

Linkimi bukem wiffi krikfczonis, Jog ifch- 
15 gelbeija mns nng peklas vgnis, Nug 

fmertis ir Welna kitroija, Diewa mums 
fuijednoija, Danguy wieta dowanOija 
Jefus Chriftus.

Linkfmaefti labayfchi diena,Kurio dieno 
20 Diewa Tunus Penge peklafna, Ir fuga- 

wa pati Welna, Jo galwa koije primi
ne Widuy peklas ghi futrine. Jefus 
Chriftus.

Ant Diewa dangun Pęgima tayp 
25 perwerfket, gedodamij ieyb graPey 

fufandaru wiffi gedotumbit.
Per tawafchwenta dangum Pęgima, Die

vą funau atleyfk mumus fugrefchima, 
Tikim Jefu dangun Pęgufi, Dangų 

80 mums atwerufi, Smerties amPinas gel- 
beijufi. Alleluia.

Antra Giefme Senoghi.
Chriftus Diewas muffu, gelbetoghis 

dufchu, kėlės iifchgi graba, nugi wiffa 
35 warga. Kyrieeleyfon.

Chriftus fwieta gelbeija, mus grefchuus 
pamileija, dangų mums atwere, Die
vą ruftu numaldė. Kurieeleyfon.

Chriftus miręs kele, Mumus pawayzda 
40 dawe, tayp ir mumus keltifi, fu dievu 

Karaliauti. Kyrieeleyfon.
Chriftus funus Diewa, Welnuwa pra-

wiija ir pati paminė, galwa ijo futri
ne. Kyrieeleyfon.

Chriftus Diewas muffu, Diewa numaldė 
narffu, Smerti Welna futrine, Peklas 
huki Tumine. Kyrieeleyfon. 5

Chriftuy Diewa funuy, Grefchnu atpirk 
toįjuy, czefti fchlowe dukem, linxmay 
ghi garbinkem. Kyrieeleyfon.

Ifchfpauft Karalauczuy per Jana 
Weinreicha. XX. diena mene- ю
fis Balandza. Metu 
Diewa. 1549.

№ 49. Изъ литовской постидлы. 1573 г.*)
* Си. O aigalat. Wolfenbfltteler litaniacbe po- 

etillenhandschrift ans dem Jabre 1573. Mitteilun- 15 
gen der Litauischen lilter. Gesellschaft. У, 2 (26), 
стр. 147—150.

Aus der predigt Dienan Apsi- 
czistyma Czisciav- | fias а fchwen- 
cziaufias panas Marias Matines mufų 20 
wefz: Ie: Chaus Eglum S: parafcbe S: 
Luk: Eglifta 2 cap:

Girdite ežia m: k: ir k: ape za | kanų 
gimdicziuių, kurame zakane du daiktu | 
mumis neperwefzlibu regetefsi. PirmaGs »  
keipagi j gimdiwe angu augibe per teip 
ilgu czefį turn I but laikita angu turreta 
ufz necziftan, kadangi | wencziawanifte ira 
paties pana diewa tawa|inftatimas, а wai- 
kelei te nauiei u fzgimį, iraj DiewaCreatnray »  
futwerimas, kuriai didei pa Į nui Diewui 
pafsimeksta. Antra kaipagi del apj fcziftij- 
ma ir adwedima pirmai gimufuuių le | 
(72) pia pieningus а palafchas dotixufz 
Tunų angu dūk | terį awinelį wenu metu, ss 
ir waiku karwelia an | gu kurklį ufz grekų
&. A iau nekalbant ape | Jzidis, bet ap- 
leiziant ios, Ir isch krikfczanių daug | 
bua takių, kure tikeijafsi gimdiwes, zefa 
gim I dima nebūt funareis Bafzniczias 40 
Diewa, bet | tikeijafsi to czefu but maczij 
welina, kuri pikta, a paklidufsi durna ių, 
daug a pikta | baifei biau Į ra biauribių ir  
klegiaghimų y balwaniftes | ingi tikru ių  
Bafzniczių pana Diewa attanefche, | a  in- 45
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(tame ir imaifche, kaipagi to piktoiu 
durnu fawa (kuru pats vėlinąs iau ir 
ulzdola | wa iemus) prafsimainę (!) bua 
(kaip ir nu rand Į darant Pa papefzinm.) 

6 czefa gimdima materų fu draiku fzwen- 
ftų, fu vandenim fzwęftu, fu | fzwakie- 
mis fchwęftamis, kurą wandena gramni- 
cziamis kuras na papefzifkei fu didi blaf- 
nif | ta fchwenczia, fu fchalemis fchvęfta- 

įo mis, fa kanapėmis, fu afnemis, fa dilgi- 
lemis, fn natrinemis & kurias fzales 
ghe fchvęflava, diena S: Jana krikfzti- 
taija, anga dieną Ie | mima panas marias 
dangų, a vadinlava Į tas fzales kapa

is lamis. Tamis fzalemis ir kit | tamis tarnas 
ligiamas daugiau fzin ką manila | wa, fzi- 
naulawa a daug blafnilawa prig materų | 
czefa gimdima ių, iau degindami, fmil- 
kidami rakindami, krapidami, fudidami, 

90 ir kitta teip daug blafuidami, kaip tai 
indivna ir fa Į kiti jra. dic) Ifch anų 
fzagarų anga kark | lių, karias ghe wa- 
dinlawa werbami8, kurias fchwenflawa 

.  werbniczia, daridami bartas bar- | lava, 
36 kriPias ifch iun darridami kaifchalawa | 

ant atwerų ant darrų, anga wartų ufz 
lan | gų, anga ant langų, ir kitur teipaiegi 
fu | anglėmis a nodeguleis anga kreida 
krifzias kra| fidami, auga malawadami, 

80 ir kitų blafniltų, (72 a) fu kuciamis ✓  fu 
fzirneisfa ųueteis fu medum fu[maifchitais 
fa adacziamis (?) daug blalznidami (dic). | 
Tai ghe wifsa darė, idant to nebota pri- 
fzengi | mas welina iumpi, ir iun daiktumpi, 

85 kaip ghe to apfigintų vėliną, ir perkūną 
& Kas | tai wifsa m: k: ir k: b: ir f: ing 
Chnn Iefun di | de blafnifte, vilias, ma
nai, nog paties veli | na ifchdnmati a 
pramaniti bua. Wefzpate [ Je:Chaus apfau- 

ao gaik, ir ta nedoik nevenam krik | fcha- 
nifzkam fzmagu dumati, idant gimdives j 
czefu gimdima, turretų maczi vėlina boti, Į 
angų vėlinąs idant to czefu kakių macį 
tur | retų ant iun turreti. Tai nefanga 

46 fziname į me: k: ir k: kaipagi pats pa:

Dievas ira kekve | nam matrifzkam 
krifzių/wargų gimdijma afzkielens Gen:
3. kaip ira tareas: fapnli а | fkauduli 
gimdiñ vaikas tava A Kure Į mas tada 
pats panas dievas krifzų | ufzkiele^vargas s 
kkkius ufzleidzia, tos ghifsai, ir fzadafsi 
pagielbeti, ir padėti iemus, dodams | 
iemus ir ifchkenteghimų kaip gal tai 
perken ¡ tėti 1 Cor. 10. Ape materifchkas 
teip га I fcha S: Paw: 1 Tim: 2. kaipagi ю 
ghi ifchgannita 1 ftafis per gimdimų 
vaikų, ieiga laikifis ve {rai <fe. Jeigu per 
gimdimų vaiku ifchga | niti tor ftaties, kai
pagi ias gailėtų bot j vėlina maczi. Ta- 
delei ma: k: ir k: vif | fí krikfzanifzki is 
fzmanee tą velnifką ifch | dnmaghimų ir 
pramanimū tur atmefti ir | pamefti, a ti
krai ir ftiprai turri tikėti, | kaipagi krik- 
fzanifzkas gimdives, pana die | va vif- 
eagalincziaia fargibai a apginimi ira, | a 20 
ipatei czefu gimdima, ko nefanga | iaf 
di Į defnei lilpnibei a ligai ira, to di- 
dzians prig j ion panas Dievas fu fava 
malane ira, ir Į tur ias pa akim fava,
Ir ieiga kąramos | (73) to czefu nnfsi- 25 
dotų (kaip ir tūlas kartas nufsidoili) Į nu
mirti, tada ios palaimingas pana Dievą 
dar I be namirfchta ir ftaiefsi burfenin- 
kemis amfzi Į na fzivata. Neigi vėl mu
mis, nei ma | fų daiktamas nitznieka fava so 
naru-a kerfchtu I negal ifchkaditi nie ma- 
fzaufia daiktelia vėlinąs, | mnfų neprete- 
lius dufchių, kaip ta mumis fchve Į fus pa- 
veifdas ira nog loba praraka. Turri | tai 
tada kekvenas ifch iufų m: k: ir k: b: 35 
ir fe: ing Chun Iefų fzinnati, kaipagi 
te nekai bez Į lepczias angų blafniltes ✓  
drufka vando fzales | angų (žagarai 
kerklai fchvęfti anga krifzias ifch | iun 
darriti, ir kitti nodeguleis malavati nitz | 40 
neką negielpti nei padefti ant ifchvarima 
an Į gu apfiginima vėlinu. Ba ieigu vė
linąs į neką nebaija fcharvų, kalavių, 
drauczių, Į tur ghis fav anga laika kaip 
ir pellus wifsa j kių gelefchin, a kaip medį 46

1*
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fupuwufį warių | tai eft wifsakius ginklas 
afz nieką law tar, j kaip Jofephas 41 cap: 
kalba, iogi didziaus afz | niekų tari faw tas 
befzlepiczias iaa minėta | fias, nog pape- 

s fchifzkių pramanitafias.

IV.

Kaip tada, ne | wifsi prijraa a nfzlaika 
tą f: fzadin pana Diewa, | daug ta pre- 
fzaftų ira. Pirmiaufei tai ira del phal | 

įo fziwųių neteifųių a piktanių makintaių^ 
kaz | nadeijų, kure ira fu phalcziawaghį 
fu maifchį a | apbiaurinaghį fchwencziau- 
fughį a czifcziaufiughi fzadi pana Diewa, 
fzmanų pramanimais, ifchda | maghimais, 

i& inftatimais &. Teipaiegi tam do | darni di- 
deididį a piktų paweifdu fawa klaufi|ta- 
iamus, biaurų necziftų piktų a neleptų 
gi | wenimu. Ka gauna daug ira terpei 
pa | pefzifchkių, kaip ir mnfų Eaangelikas, 

20 per kų | piktei ira girdimas fzadis f: pana 
Diewa. Rom. 2.

Antra del tewų augibių, /  wefzpatu, 
ir wefchpat Į nių fcbeiminas, kare ant 
ta nelaiką waikų fa | wa, fzeiminas 

25 fawa pilnai a rupingai prig fza Į dzia 
pana Diewa, idant ia ir patis ma- 
kintų ios, | ir funitų ing balzniczių ma- 
kiutunG. Nu nei | patis Ghatechifmay 
krikfzaniites rnakflų neisima | kinna, 

so nei waikų ergą fchaiminas ta nema- 
kin | na, nei fancziagbi patis neeidami ma- 
kintunfi. & [ Ich kaiemus didus, Tankas, a 
/markus rakun | das a fkaitlus bus doti 
panai Dewai czefa Tad | nafias Dienas 

85 ifch ta wifsa, kaip ir paežiam ka|znadeiei 
anga plebanai ifch dafehių law pado- 
ton | ių, Nefanga kaip kalba f: augaftinas 
tardama: | ko kafnadoia anga plebanas 
bafznicziai, to kiekwe-1 (85 a) nas wefz- 

40 pats anga wefchpatni namu nameie. | 
Treczia tai deftefsi del wirefnu kuni- 

gaikfchų, ka | ralių, panų Vrednikų fadzių, 
& kare patis, | Epicoreorum fziwatu wef-

damij, ta neufzweif | di, Nefsirapinna nieką 
ape tai, idant terpei | ių paežių, ir ian pado - 
tunių | angų weldamnn | ių fzadis f: pana 
Diewa, cziftas teifus, erdwin j tunfi, a 
platintanfi, Neatmina nei atmeta | nog 5 
fawens ir nog ių regimafias Balwapha- 
niftes | dic: Nekaraija tų kare regimai 
tų Balwapha | niftę dara, Nekaraia ta kare 
regimai paga-1 nifzka badu nufsitik ing 
wifsų welnas, ir [ meldžia ios, jr  neką įo 
nebaija ape. f: fzadį pana | Diewa, koris 
ta draadzia, Tikėdami ing j fzemepaczios, 
Eitwarius, kaukus, appide | mes, kalnas, 
akmenis, medžias, gaias (kaip | ghe wa- 
dinna alkas) Vpes, perkūnų, Tai | wifsa 15 
ira m: k: ir k: prefeh pirmughį ir an
tra | ghį prifakimų pana Diewa, kur kalba 
Ex | od: 20: Neturren kitų Dewų, Ne
minėk | warda wefzpates Diewa tawa ta- 
fchtaiyna ] prafnai, dawnai, a niekingai. 20 
Tai wiffa ta | dangi/te daiktai ių meld- 
zamei a garbinamei Į welina ira, kaip 
nefang welnas ira |  etwaras, Į teip befas ira 
rzemepatis, teipag czertas ira, Apideme^ 
teiiegi pikuliai ira kaukai, tai | wi | fa 25 
kruwai pati welina ira, Tafiegi weli- 
nas | biefas, czertas, a pikulas, kalnai, 
Akmeni, | medi, gaioi, alkie, ypei & kur- 
fai ira Eitwa | rei fzemepatei, kaukai A 
kurios ghe meldz. | Teip nefanga f: Da- ao 
widas Szaltarui Į tardams: Wifsas Deiwes 
paganų Welnawa, | a weUpats Diewas 
dangaus darė. Tadel | turretų Vredas ufz- 
weifdeti, a didžia karo | ghimu draufti & 
Per tai nef8iwaifa f: fzadis pa | naDiewa, si 
kad prawa a Vredas nekaraija (86) pa- 
fsileidima fawa walniftes, ifch ka wifsakia 
pikti | be deftefsi, kaip ira fzinawimas, 
barimas, manij | mas indiwnais daiktais 
a indiwnu badu, ir | kitta daug wenas an- 10 
tram pikta darijma. Į

Nekaraig nerednS girtawim&, ifch ka 
ifcheiti kek | fchifte, kudziawalnifte /  
perfzengimas wenczia | waniftes, kas ira 
apbiaurinimas a patepi | mas wiefzliba a 45
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czifta patala wenczewaniftes. | Tie, ir kitti 
ligos temos daiktai m: k: nedoft wai | rin
tes fchirdifsa fzmanų fzadzių f: pana 
Diewa. Tą | jeigu neuPweifdes, nedraus 

s a ne karas Vredas, | tada panas Diewas 
tų  wifsų fzemį, fchalĮ an- | gu meftų di- 
dei indiwnu karoghimn ir fu ieis Į pateis 
karos, kur tai piktibe platinafsi, ne | drau
džiama, a nekarawaiama. die.

ю № 50. Изъ Энхиридіона Варѳолоиѣя 
Вяллента 1579 года*).

* По изданію Фрица Бетхедя Bartholom&os 
'Willent’s litauische Übersetzung des Luther’schen 
Enchiridions und der Episteln und Evangelien, 

15 nebst den Varianten den von Lazarus Sengstock be* 
sorgten Ausgabe dieser Schriften. Göttingen. 1882. 
(Litauische u. Lettifche Drucke des 16 Jhds he
raasgegeben von Adalbert Bezzenberger, Heft. ПІ).

Enchiridion Catechifmas || maPas | 
20 dsel pafpalitu || Plebonu ir Eoznadiju 11| 

wokifchku liePuwiu para- || fehlte per 
Daktara Mar- || tina Luthera. ||

0  ifch Wokifchka liePuwia ant Jj Lie- 
tuwifchka pilnai ir wiernai pergnl- || di- 

25 tas I per Baltramiejų Willentha || Ple- 
bona Earalauczuie ant || Schteindama. || 

Ifchfpauftas Earalau- () czui per Jurgi 
Oiterber- |j gera | Metu Diewa || M. D. 
LXXIX.

30 Prakalbeghimas || D. Mart. Luth. || 
Martinas Lntheris wif- || fiems wier- 

niems Plebo- || nams ir Eoznadeioms Į 
ma- D lonee | mielafchirdigiftes Į ir |j pa- 
kaians, | Jefufe Chriftufe || Wiefchpatije 

35 mnfu gieidzie. ||
Tą Catechifma | alba Chrikfczioni- 

fchka y mokila | tokiu trumpu ir praftu a 
pygn bodu U padariti | primiwerte ir 
prißlia dideghi ir rau- || dingoghi reika | 

40 kūrę nefeney ifchtiriao | kada || vifita- 
toru buwau. Ach gielbek Pone Diewe | |j 
koki tolima warga efmy regeyes | iog pa- 
fpali- U tas Pmogus nieką nePina apie 
mokila Chrikf- || czionifchka | а jpaczei

kiemüfn giwenaghie. Ir  || labai daug 
jra  Plebonu netinkancziu ir nega- | dnu 
ant mokima. A wienok wiffi nor idant || 
Chrikfczionimis butn wadinti || ir ap- 
chrikfchti- || ti | ir fchwenta Sacramenta 5 
pryimti | a ne- || mok ney Tiewe mufu | 
ney Wieros | ney de- || fchimties Diewa 
prifakimu | ir giwen kaip ||
(pag. 2) banda bei nehfehmintingoses 
kiaules. Ir nu || Euangeliei apfirei- 10 
fchkus graPei iilimoke wif- || fokiu wal- 
nifto kitrei nepatogume laikitiefí. ||

O yus Bilkupai j kokj wienok atfakima || 
Chriftufui dfifite | iog taip nñdemai Pmo- 
nes || vPtrukdet in vreda ynffu niemaP is 
prieg yñ ne- || parodėt. Jeng yus wiffa 
nepalaima aplenktu. || YPdraudziet wiena 
daly | Wieczeres Pona || ir ant yuffu 
jftatimü Pmogifchkü werczet. A || prieg- 
tam nieką neklaufet iey Pmones mok || 20 
Malda Wiefcbpatifchka | Wiera Chrik- 
fezio- U nifchka | ir defchimti Diewa pri
fakimu I alba K psen wiena Podi. Ach ir  
b«da ant ynffu kakla || amPinai. ||

Todelei dael Pona Diewa prafchau 25 
yus K wiffu8 mana mielos kunigus ir bro
lius I kurie K Plebonais ir tarnais Podzia 
Diewa I alba || Eoznadejomis efte | idant 
vreda fawa ifch || fchirdies prifijmtum- 
bit I ir ant Pmoniu kurios || jumus jra  so 
palecawotas | fuffimiltumbit | ir || mums 
Catechifma padetumbit Pmones mo-1| kiti | 
a daugiaus Pmones iaunąfes, A kurie 
ge- Į ]  refnei nepagaletu mokiti | tada teym 
tą  forma || alba būda mokima | ir teifch- 35 
guldą Pmonems || nñg Podzia ik Podzia | 
taipo. d

(pag. 3). Pirmiaufei | idant koznadeja 
pirm wiffo- U kiu daiktu tö faugotuii | ir 
lenktu Į idant tulimu || alba kitokiu textu 40 
ir formų, mokima defchim- || ties pri
fakimu Diewa, Maldos Wiefchpa- | 
tifchkos I wieras Chrikfczionifchkós ir 
apie II Sacramentos etc. neimtu. Bet teym 
wie K nokė forma | prieg kurios tepafi- 45
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liekt j ir tą  idant || wiffada kolnüfu me- 
tüfu laikitu. Nęfa iaunas || ir praftas 
įmones, wienu tikru textu ir budu || tur 
mokiti būti. A iey taipo nedaritu | tada 

5 wei-1| key paklyftu | ir apfiriktu ; kada 
fchiūfu metüfu || taip Į aki tufu metufu 
(kaip butu norėdama pa-1| gerinti) kitaip 
norėtu mokiti. Irtame wiflas || rupeftis ir 
darbas nieku pawirft. || 

įo Tatai, taipaieg anie tiewai fchwen- 
tieghi || gerai regeia ir ifchmane, kurie 
Malda Wiefch- Į| patifchka |j Wiera Chrik- 
fczionifchka ir defchim-1| ti Diewa pri- 
fakimu ( wifii wienokiu budu ¡i mokie. || 

iš Todeley ir mes iaunas ir praftas lmo-|Į 
nes | tu daliu mokfla Ghrikfczionifchka 
taipo || turim mokiti Į idant nieką | ney 
fyllabas neat- || mainitumbim | alba wie- 
nūfumetūfu taip a ki-1| tūfu kitaip moki- 

20 tumbim. Adrnlto aprinck faw || wienabuda 
kury tiektai nory [ aprieg tö pafli-1| liki 
amžinai. A ieigi fakitumbei priebuwime || 
(pag. 4) mokitu ir ifcbmintinguyu Imo- 
niu | tenai gali || ifchminti fawa paroditi | 

25 ir tas dalys Chrikf-1| czionifchka mokfla 
ifchtaifiti ir ifchprowiti taip || ifchmin- 
tingai ir gralei | kaip tiektai geraufey) ¡Į 
gali. Bet mokidams iaunas įmones ! paf- 
filik || prieg wienas formas ir paweikflą 

80 mokfla | ir || mokik tarpimiaus1) įmo
nes tu daliu j tatai efti, || Defchimties 
Diewa prifakimu Į Wieros || Chrikfczio- 
nifchkos | Maldos Wiefchpatisch-' kos etc. 
pagal texta nūg lodzia ik lodzia | idant || 

85 taipaieg pafkui tawe galėtu kalbėti Į ir 
atmin- || tinai ifchmokti. ||

A kurie nenorėtu t6 ifchmokti Į tada 
tie- || mus tur fakiti j iog per tatai 
Wieichpaties || Chriftufa vffigin j irneefti 

40 Ghrikfczionimis. || Netur taipaieg būti 
prileifti Sacramentop || Altoriaus! ir prieg 
Ghrikfchta netur kumūfa || ftoweti j ir ne
vienos taipaieg dalies Chrikf- Į| czioni-

fchkos neturėtu. Bet praftai Papielau- || 
fpi ir jo officialump | priegtam patiefp 
Welnop || tur būti nuroditi. Priegtam 
taipaieg gimdito- Į| Tey ir Wiefchpates 
namu netur tokiems dfiti 11| ney valgiti 5 
ney gerti | ir tatai ghiemus apiaki- || ti, 
iog Hertzikis tokias nepabalnas ir ne- 
chrikf- || czionifchkas įmones nor ifch 
fawa lemes || ifchwariti etc. ||

№ 51. Maldos pasifakimo£ arba iž- 10 
pažinimop nūdemių irprieiim opfko- 
mios (ftàlo) W ielpaties, pridėrą- 

czios*).

Màîda ąnt Nakties.

Nė ižbifomošios geribes Diewę, ir ižga- 15 
nîtoiei mânas, vž wiffûs didziâusius, ir nė- 
fuf kaitomus gęrodirimus, kuri&s man pa- 
wàrgelui, ir niekam’ nėderącžęm žmogui 
atwîrzt dôfnai teikéis, labâi dêkawoiu 
maieftôtui tawâm. Tu manę maloni&ofęs 20 
wielpatie, ąnt pawêikfto, ir ąnt pato* 
gûmo tawo padaręs iž nieko, kad’ per 
nūdemę, pirmoio Téwo buwau pražū- 
wçs, nūg mirimo dmžino, ir Prâgaro, 
fmarkiąiė kanczia tawâ atpirkt teikéis. 25 
Tu man tai dawéi, ir tàwai tai maîônei 
nė manîemus, kokîémus nûpel [namus] 
(186) nàmus, ârba gimditoių manų pri- 
ralinêiu, iog manė tikéiimop tawôp Iv ę -  
top pavadint, ir prieg iam’ nêt ik lem  зо 
męti, laikit teikéis, kadąg daug kitų , 
kurie to ir tikėiimo ing tawę nė p&- 
twêrç prazûwo. Bat ir litą nė mažęfnį 
tawą gera dari mą izpažiftu, iog manę 
nūg prietikimų daugiarôpù, o ipaczei ss 
nūg nūdemes m i ritamės per malône 
tawo, ir apginimo, Angelo tàwo, k u r į  
man fargu dût teikéis, ižwęržei, irižgęl-

*) Изъ книги «Katecbismas» 1595 года (M ik « .  
Joins DangCa). Вил. Публ. Библ. Б. XI. 5. 101. не- 40 
нун. стр. 185—190. (н. 82°).1) ta pirmiaus.
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bėiėi vžf&ugoiės manę dabar gerti 
fveikėtoi, ąnt gailėiimo už n&demes. Yž 
kurį a i, ir  vž viffus kitus ne ižfkaitomuš 
gerad&rimus tavūs, begalei geribeį tawo 

a [nftPir-] (187) nfiPirdžei dėkawoiu: ne 
vžmirždamas ir to, iog manę tęip ilgti, 
nęvertą, ir nėpaklėfnų tarną tavą, mie
l a i  ird ingai nukęft’ teikėis, kuriš graudi- 
nimo, ir įkwepimo tawo gerop, dažnai ne 

įo klaufėu, nei fękioiėu.
Pridekig wel ir tai fufimilftąfis "Wiei- 

patie ne ižk&lbėtump anūmp gėrad&ri- 
mump tavfimp, idąnt galęcziė iž malo
nes tavės, tėbulei nų iPvift’, nėpritėki- 

15 mus, abfirikimiis, ir nfidęmes mąn&s wif- 
f&s, kuriiį i ią  dieną d&rbu, žodžiu, irpa- 
d&moiimu prilėidžeuš, idąnt man' ięsper 
ne kAttų k&nczią, ir mirimą tava brą- 
gėufi, malonęi, atlėift’ teiktumbeiš. 

so Amen: [Czė] (188).
Czė iau įėik fu tavimi ing fftdą, ir 

dabokis gerti, k& 'Wiefpatį Dievą, i ią  
dieną pažeidei, ir vž t t i  gtilėkiš. Gali 
v ė l’ fukalbet vifsą dieną įžpažinimą.

25 Szitie yra Wieipatie, vž tavės gera
d&rimus, darbti m&no: o kaip neverti, ir 
nepridęr4, bat gądžėus ftoią priei tavę? 
Tėikifig man malėnufis Jefau, tfis pražę- 
gimus manus, fufimilęs atlaift’ ir krauiu 

so tavu brągeusiu apmazgot manę, ir pa- 
gr&žint fau: Dfld’ ¿ią n&ktį laimiei ir ra- 
miei nfig v idų pagūndiš, ir vifų priefa- 
kių dtiPioš manės apginęs manę pernak
vo t id4nt p&fkui to [tobuleus] [189] to- 

85 bulęus tarn&ut gaiėczio, ne p&žeiždamas 
niekad’, teip didžio, ir ftębūklingai ma- 
lėnaus Maiefttio i&vo. Ir iėig manę Pią 
n&ktį pavadint favęijp, ir fu tfl paf&ulu 
mifernų perfkirt teikiies, meldžiu ne no- 

40 rėk pagalėi manų didžių piktėmų bat 
pagalėi nė ižmeftėtos mielaPirdiftes t&wo 
fu manimi yfsilaikit, idąnt manės pra- 
ftoimas, vžmirPtūmbei. lėig d&bar manę 
fvėiką pramitįfi, dėk idąnt galėcze 

45 giv&tą maną ftiprei pataifit: idąnt manę

nevienas daiktas nėg pildimo v&Ios ta- 
vės Pwėtoš atatraukt niekad’ nėgalėtų, 
ąnt didėfseš laupfęs [v&rdo](190) v&rdo 
t&vo Pvęto nuplatinimo. Kuris givėni, ir 
karal&uii Dievas ąnt &mžių Amžinų, в 
Amen.

№ 52. Изъ проповѣдей К. Ширвмда 
1629 года.

PVNKTAS II.

S zv y n tie ii iž ka lines B ažn itiu , а ю 
p ik tie ii iž Bažnidios daro fav  ka

liny.

1. Tuo fkiriafi gierieii ir teyfus nuog 
piktuiu ir be Dievo baymes givenundiu. 
Aniemus kaline atfimayno ing bažnidiu, 15 
a tiemus bažnidia pagrįžta ing kaliny. 
Tay regime Joniep Pvyntump, kuris ka
liny pavertė faw ing bažnidiu. Nes ion 
ifadintas kayp bažnidion kokion iveftas, 
tay tinay dare, ku paprato žmones baž- 20 
nidioy darit. Meldės Dievuy favo, (p. 41) 
muite fav ape ii, garbino iž vifos širdies, 
ir kitus mokie ape Dievu, kuriuos prieg 
fav tureio, ipadiey favo mokitinius, ir 
siuntė iuos WiePpatiefp Ghriftufop, kaip 25 
girdeiome iž Euangelios. Tay dare ir Do- 
vidas puftinioy ir halofe flepdamafis 
nuog Saulo, kuriafe Dievu garbino, kaip 
Bažnidioy Pvyntoy, kur afieras kunigay 
afieravodavo, kur fkrinia WiePpaties pa- so 
guldita buvo, ir kur Dievas ipadiu budo 
favo buyti tulays žinklays rodidavo. 
Teyp ape fa vi fako pats s. Davidas: Zia- 
mey apleyftoy, žiamey, kurioy ney kielo 
ney vundenio ne buvo, tay ira girioy, sb 
puftinioy, teyp kaip Pvyntiney tav  fta- 
diauii, teyp meldžiant! ir tavi garbinau. 
Tay dare Moyfes ganidamas avis girioy, 
tay Elia- (p. 42) šius vnt kalno Horeb: 
Teyp vifiPvyntieii, kurie giriafe giveno. 40 
PrieP vėl piktieii bažnidiu paverdia fav 
ing holu ir vietų latru. Tay fako pats
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'WieJßpats: Namay tieg mano, tay ira baž- 
nidia, namay ira maldos, a ins padarėte 
holo latru. Todryn ižwidis tinay trunkfinu 
ir italus fu pinigays, ižgirdis prekauiun- 

5 dius ir pardaodundius, barnis, kaukimus 
kayp turguy kokiamy bažnidioy, padaris 
faw botagu iž wirweliu ižklefte iuos ir 
iPmeteižbažnidios, apwerte italus, ižbar- 
Ite pinigus iu, ir tarė žodžius paminėtus. 

io Teypagi raito S. Ezecbielis ir lakos re- 
gieis bažnidioy wirus garbinundius swe- 
timus diewaydius, a moteris werkiundias 
Adonideio paganißko diewaycio. Taypla- 
diey ižguldit galeiis (p. 43) kas cionay 

15 trnmpay ažufirakina, mokilu duodunt 
kaliniams, ku turi weykt kaliney. Ne 
kortomis žayst, ne girtaut etc. Teypagi 
ir tiemus, kurie bažnidioy ne priderun- 
diay ažuiilayko.

2 0  P V N K T A S  m .

Iž ko g ire  W iefzpa ts  Ionu izw yntu.

Iž trin dayktu ipaciey.

1. Iž twirtibes, iog ne buwo kayp nin- 
dre iiubuoiunti nuog weio. Tos twirtibes 

25 reykia turėt dweiaty: Tikieimy ir ßwyn- 
tami giwenimy. Kas ne turi drūtos ing 
Diewu tikibes, taiay siubuoia nuog tulu 
weiu mokfln nauiu ir ne ieney prama- 
nitu. Juda toki Apaštalas ir liepia klau> 

so iit mokitoiu ir ganitoiu dūšios nuog 
ChriTtaus iftatu. Idant (p. 44) tieg ne 
fwerdetume nuog kiekwieno weio. Prieg 
twirtibey ir drutibey tikieimo reykia 
ßwyntay giwent. Tu ažulauko kas, kad 

86 pradeis ßwyntu giwenimu ir azuümileis 
geru darbu, nei pameta iu, notfimayno 
pigay ne del iokiu weiu pagundimutulu, 
funkibiu, priefpaudu, ftowi ftiprav prieg 
gieribey, kurios wienu kartu nufitwere 

40 nuoširdžiey pagal mokflo Apaštalo: Twir- 
tays bukite ir nepakrutinamays, fkalsin- 
damies darby Wießpatics wifadu, žino-

darni, iog darbas iufu ne eiti tusdias 
WieJ?patip.

2. Gire ii iž wargaus ir kunuy fun- 
kaus giwenimo, kuri dungalas iž plauku
ir a6utu daygundiu Jfumegztas ir penuk- 5 
91a kūno rode. Ne tokiuos žmones w il- 
kiet paprato rubus, bet, kad ga-(p. 45 )
Ii, 9welnu ir minkytu ielko, ipadiey, 
kaip WiePpats bilo, namude karalu tay  
daro. Afwerop karalaufp nedereio p a la - ю 
ciun ieyt apwilktam mayPu ašutiniu, b e i 
karalaufp dangaus tol pigefneiraprieyga 
aPutiney, neg Pwelnuofe rubuofe. G ray- 
diaus prileydžia fawifp lapiniuotus, ap - 
driikufius ir nuogus, negi silkay, aukfu, i& 
sidabru, brungieye akmenims apreditns 
ir fkayftus. Weykiaus priima alkftun- 
dius, trokPtundiue, pafnikays ižfekullus, 
kuriu kaulus iždžiuwuilus tiktay ada ap- 
fega, negi puotinikus nutukullus, pilw a- 20 
penius, prabungu walgiklos ir tūlo gie- 
rimo malkays fotus ir  prigirditus. Mes 
tieg, Apaštalas ape fawi ir ape kitus ra 
kdamas, iki šiay walunday alkftame ir  
trokštame ir nuogi eime. 25

3. Gire Ionu S. iž tikribiu (p. 46) 
Anielomus patiemus prigulindiu ir todryn 
wadina ii Anielu.

1. Iog kayp Anielay ne tureio maži- 
mes wayku, bet tobulays fu nuowakn ira  so 
futwerti. Teip Ionas žiwati motinos nno- 
waku tureio. 2.Ioglabay maža ku walgie 
ir giere ir todryn w. bilo: Ataio tieg ney 
walgidamas ney gierdamas, kayp A nielay 
ney walgo ney geria. 3. Miliftos Diewo 85 
wienu kartu igitos ne nuterioio kaip A nie
lay. 4. Giltu buwo kaip Anielay. 5. W i
fadu fu Diewu giweno, vnt io širdžių  
weyzdedamas,. kayp Anielay wifadu reg i 
Diewo weydu. 40

*) L Перепечатано азъ «Punkty Kazan Ke.
K. Szyrwida. W. Wilnie 1629», по изданію R ichard  
Garbe: «Szyrwid’s Punkty Kazaū (Punktay Sakimu) 
Tom Jabre 1629». (Litauiecbe and Lettiscbe D ručke 
dės 16 nnd 17. Jabrbnnderte heransgegeben топ  46 
Adalbert Bezzenberger. Gottingen 1865. Стр. 
21—24.
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PYNĖTAS IV.

K odrin  A p aP ta lay  C hriftaus ape 
Tavo kundiu rayfzkiey  kalbund io  

ne ifzmane.

b 1 . Iog kundia WiePpaties ira žmogaus 
iPmoniey labay nefupraftina, dėl gilibes 
paflapčiu, kurios ioy ažufirakina. Ir  to- 
drio nekurie wadina iu kuigomis feptinio- 
mis pedietimis ažupedietitu. 1. Pedietis 

įo Iabay dide filpnibe (pagal žmonių iPmo- 
nios) vifagalindiami. 2. Labay dide kun- 
dia ir fopulis Diewiep, kuris fopulo turėt 
ir  kintet negal. 3. La-(p. 376) bay dide 
gieda DiewiPkoy garboy ir Maieitoty. 

15 4. Didedurnibe (kaypžmonemusregieios) 
Diewo iPmintiy. 5. Labay dide neturte 
Diewiep turtu wifokiu WiePpatiep.
6. Didis apleydimas Chriftaus nuog Diewo 
tobulaufiamy fuweninimy io fu Diewu. 

20 7. Labay dide fmarkibe (kayp žmones 
numanė) Diewo Tewo prieP Chriftu vnt 
tokios fmerties ii ižduoduncio, wienok 
didžiaufioy meyley Tewo prieP Sunu 
toygi fmerties fkaudibey ir kartibey. Del 

25 tu  tadu pediediu ne iPmanama ira kundia 
"WiePpaties ir ižganitoio mufu.

2. Zinoio ApaPtalay Chriftu funti la 
bay Pwyntu ir nekaltu, ir todrin Diewuy 
labay mielu, ir teyp regieios iiemus, kad

so Diewas ne perleys vnt io teyp bayfios 
knndios ir (p. 377) fmerties, ape kokiu 
Chriftus iiemus tuometu kalbeio.

3. Galeio ir tay širdiy fawo muftit: 
Teyp tunkiey WiePpaties mufu Ziday

35 iePkoio vnt fmerties, ir ne kartas noreio 
io iau akmenimis ažumuPt, iau nuog 
aukPto kalno numeft: a tediau iam ne
kas iž to nefitika. Nes ne perleyde favis 
iiemus gaudit, ne davės nufitwert. Tuogi 

40 budo ir  wifadu bus luofas nuog iu runku.
4. Iog ne iPmane dabar raPto ape 

kundiu ir fmerti io, kuri po kielimu fawo 
iž  numiruiiu iiemus WiePpats ižgulde,

ir parode, iog reykie iam kintet, numirt, 
ir iž numiruiiu kieltis.

5. Iog žodžiey, koridos žmones girdi 
ape križiu, ape kūno ir piktu gieydulu 
marinimu ir varginimu, ne limpa širdiefp, 5 
ne mieli ira, ir todrin girdi iuos kayp 
ne girde- (p. 378) darni, ir ne iP- 
mano iu.

6. Iog mileio Chriftu WiePpati fawo,
ir ta meyle ne perleyde iiemus muftit, io 
idant kas pikto iam turėtu tiktis. Meyle 
tieg, ApaPtalas, ne mufto pikto.

PYNĖTAS V.

K ayp ne p riderund iey  daro  k rik - 
fdionis, k u ris  e lg ia  dayk tu  faw daug  iš 

gadinundiu  aba žalingu.

1. Giedu daro Tewuy fawo aukfdiau- 
fiam ir didžiaufiam Diewuy, kurio ira 
funumi priimtiniu, kad meldžia ko nuog 
tu, kurie alfe negal duot dėl neturtes 20 
fawo, aba iey duofti ku, nieku budo io 
pafotint tuo negal. Nes Tewas io ira 
WiePpats vifokiu turtu ir liepia, idant, 
kogi tiktay priwalo Tunus io, iop pultus
ir nuog io pražitu: (p. 379) Melfkite o 26 
imfite, iePkokite o rafite. Iey ape ku 
melfite Temt wardan mano, duos iumus. 
Ead tadu apleydis toki Tewu kitump eyt 
ir nuog fwetimu nori penetis, giedina ii, 
kayp butu anas ne galis effus Tunu fawo so 
wifami, ko iiemus reykia, apweyzdet. 
Eayp ne mažu daritu giedu karalunas 
tewuy fawo karaluy, kad ii apleydis 
meldu penukPlo trupučio nuog valdono 
io elgietos ir grino žmogaus, galėdamas s& 
nuog io turėti apftu vifokiu reykalu 
fawo.

2. Iog meldžia nuog svieto trliu kuf- 
niu, kuriuos prariis negal fotumi būt: bet 
po fenam alkanu atliks. Tie kufniey tris 40 
ira anie, kuriuos fuskayto Ionas S.: Pa- 
gieydimas kūno, akiu, ir puyka.
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3. log elgiafi nuog fwie- (p. 380) to 
fawo neprietelans: kad tieg iž swieto bu- 
tumite, fwietas, kasio ira miletu. Ktaufik, 
ku tasay neprietelne taw elgietay pa- 

6 duos. Pateyfey paduos aža duona gieru 
duonu pilnu žvirždu, kuriu ezdamas at
šipini! ir fulaužifi dantis fawo. Teyp ra i
tas bilo: Gardi ira tieg žmoguy duona 
melo, o potam burna io pilna bus ¿virž

io du. Gardi regiii duona nauda neteyilngay 
igita prekiefe: bet griežia žviržday, ku
rie ioy ira, wifadu širdi ape fuwertimu 
aba atpildimu, kurio reykia darit tam, 
kuriam abido ira padarita. Gardi regiii 

15 duona girtibe ir kūno gierius, bet ioy ira 
daug akmenelu aba ¿wirzdu, tay ira krum- 
timuir tuiimu dūšios, del giedos, del bay- 
mes, del ligų, del fmerties dūšios ir kūno. 
Aba paduos anuos tris dayktus, ape ku- 

20 riuos skayto- (p. 381) me Ewangelioy. 
Paduos (ne tewas, bet neprietelus) ažu 
duonu akmeni, ažu pautu kurkli, ažu 
žuwi žalti. Akmuo ira kietis, kas akme
nis krimta, tay ira to fwieto giero 

25 iePko, taps kietu kayp akmuo vnt 
dayktu ižganimuy fawo reykiamu, fu- 
kietes io širdis kaip volą: ape toki 
fkundžiasi raitas: Sukietino weydus fawo 
labiaus negi volą. Sirdi fawo padeio aba 

so padare kayp adamantu akmeni kieciauii. 
Knrklis turi apipenus vodegay: kad ikier- 
ta, žmogus weykiey m irita nuog to. Tur
tas to swieto fu abidu artimu furink- 
tas ira kurkiis, kuris vodegu ikierta 

85 ir numarina turtinguii, tay ira galy 
pagiwenimo aba walundoy fmerties 
bayfiey pražudžia vmžinon pafkundon. 
Duona tieg io widuriofe io apfiwers 
ing tulži giwaciu, turtu, ku- (p. 382) 

40 ri prariio, ižwems, ir iž pilwo io iž- 
trauks ii Dievas. Vnt galo žaltis ižfi- 
mano išmintis kūno. Tu ima žmones 
nuog fwieto, kad turis io mokflo ir 
pagal io ažusilayko. O toki išmintis ira 

45 žmoguy fwieto fekietoiuy fmertis ir

prapultis vmžina. Išmintis tieg kano 
fmertis ira.

Перепеч. 1. c., стр. 153— 156).

№ 53. Юридическія памятники русской 
Литвы1). б

а) Форма присяги, произнесенной 
скотницею Анною Юрьевной въ  

1651 году.

Asz, Опа Iurgayda, rykunia ропа 
Albrychta Pousleyska, prysi§kiu Pono io 
Diewu Wisangalinciam, Traycey Swi^tay 
'Wienam, an(t)to,kayp awis mana wlasnas, 
penkies, ant grunta pona mana, ant lawka, 
padwarnikay pona Iona iosana yr mali* 
zonkos io, Misius Powilaytys yr su su- 15 
numis dwiem Iurgiu ir Wayciu, stowin- 
cias po aszetonias das(z)imtys gr(aSu) le- 
t(uwi§ku) su wlosnu isakimu paties pona 
¿asona yr pacios ponios iasonienes, pa- 
greba, ing namus sawa parwaria yr tas 20 
awis ant pazitka sawa apwerta. Kayp 
teyeingiey prysiekiu, teyp man Daewe, 
padek, 0 iay neteysingay, Pone Diewe 
uszmus(z)k!

b) P u n k ta  na przysi§g§ ichmcm 25 
x i $ i y  M issionarzow  poddanym  Igcz- 
m icniskim  у sam enu im ci xdzu S ta- 
n islaw ow i P ienkow skiem u, P roku- 
ra to row i C ongregationis M issionis 
domu W ilenskiego. Poddane od 30 
w ielebnych 0 . 0. D om inikanow  Wi- 
lensk ich  Sw. Ducha przy w yiezdzie 
w roku 1705. Dnia 21 O ctobra.

I-mo Ia xi%dz Stanislaw Pienkowski, 
Prokurator Congregationis Missionis do- 85 
mu wilenskiego, przysi§gam Panu Bogu 
w Troycy S. Iedynemu. Natym ¿emnigdy 
tymduktem nie namawial poddanych 
I@czmieniskich do nas nalezqzych aby 

I prowadzili ograniczenie zabieral%c grunta 40
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icbmom oycom Dominikanom do Koinoty 
nalęžących. I na tym iako nigdy imc xdz 
Grylewicz z imc xiędzem Wysockim tym 
duktem nie prowadzili ograniczenie etc:

. 5 «Asz N. Asz N. Asz N. Prysiekiama 
Ponuy Dieway Trayciay Szwianciawsioiay 
Wienam, kad no niag Weretyszki pradia- 
dusia Gruntos ir ziamia Kalnatas Dwara, 
iog niekados už Kunigą Gryliawicious ir 

io Gonigo Wysacko Prokuratoriaws Wilna 
kunigu Dominikonu nia wiadia tuo dayktu 
Zmonius Kainotyszkiay. Ir ant to каур 
niabuwa Kryžius Sianos ant užala, ant 
tos Gronicios Stowiancios. Ir anto, kayp 

is  niebuwa Kapcius mezolusantos G ra m z 
dos. Ir  už Guniga Grylewiciue nia wia
dia gronicios kotnotyszkiay Zmonias tuo 
Dūkta niekados. Ir ant to Anznla. Ir 
anto, kayp anzulo nia buwa Kryžiaus iž 

so Siana Czeeia ir uz Guniga Grylewiciaus 
ir Wysacka nia wiade granicios tuo 
Dayktu. I r  anto, kayp niatoli nog anzola 
niabuwa Kalnotius kapcius. Ir  ant to, 
kayp no to kapciaws azu Guniga Grylia- 

25 widows nia wiadia to dayktu. Ir anto 
pryeiekiem, iog gruntas pramanitas Ioda- 
lawkis niekada nia pryguleie Falworkuy 
Kalnotias. Ir  anto, кауро nia buwa ant 
Alksnia kryžiaus ir nia iztaszia Muzykai 

so Eytmieniszkiay. Ir anto, Kayp Szachow- 
nicios Kurios Muzikas kalnotias Grygas 
Dyrba nia nu muša Czesa niapriguli ir 
niekados nie pryguleie pas Folwarku 
kalnotias. Ir  anto, kayp azulu granicziu 

85 kurą Gunigas Grylewicius su Gunigu 
Wysacku apiwiado, ir mias Dabar eiomio 
nie ir, ir niabuwa Tykros Szachownicios 
kalnoties. Ir  ant to, iog mias nieiokia 
gruntą Gunigas m Dominikonams saw ir 

40 Dwaruy nie suniausimamia. Ant to wisa 
kayp tikray prysiegiama, Tayp mumis 
Ponia Diewia Traycoy Szwientay būda
mas padelo, ir muka io Szwientsziaw- 
eioia, o ia niatykray Ponia Diewia uz- 

45 muszk mus ant Dusiasz ir ant кипа».

c) Форма присяги на литовскомъ 
языкѣ въ юридич. актѣ. Вилеиск. 
Центр. Арх. отъ 21 мая, 1750 года.

MiasAndrejasylonay Serapinay Bart- 
lomiejae Kontaytis pryeiekiem Ponu 5 
Diewu Wis% galiciam Traycoy Swiętoy 
Wienam ant to, keypo tie kapcey kuros 
rodiem ira tikri Szapowos, ir gruntay prey 
tu kapczu ira tikri Szapowos, o ne Gai- 
žunu, ant to kieypo tykrey sprawiedli- ю 
wei pryeiekiem teyp mumis Ponie Diewie 
padiek».

1) См. Извѣстія Ими. Акал- Наукъ. IV. № 4. 
(1896 г.) Ив.Як.Спрогнсъ. Литовскія языкъ въиа- 
мятяикахъ юридической письменности. 15

N2 54. Поэзія Доналейтиса въ латыш
скомъ переводѣ.

®abba jaufum S, gabba g ru ^ tu m l.

@tmneefu bftefma.
^ f t m e b f t t f m a .  20
$atvaffdra* Ii0efmiba4.

Š lifa i ateebama jau faule mopbina femmi 
@ermad Iebbu faufebam a, to gabbalbž

fae$b;
паю apfarinojeed un fainaS p u ffite b  25

ncrebf,
Sneegb jau aiSgaljjie un fupprni igfuffe

putt&g;
(Strauja ftraume įlrau ti teff un uppiteb

pa$rpln$ft, 80
£eeli nljbem jeeti rorfjt, t if  u ž p i l t  ra ^ b a .—
Я й  to rrb f pee §ilmcfecm, fab lanbib jau

labi
ĮiRobfiljTOojuftyced, tab tiffa i fungt fa$ f įeU

tee8. —  85
fRcfymi roeljji lr$ni pul)f<$ atfptrbfina

la u fu b ,
USmoljbtna no merga rubbrnd fttyju un

fa ljlt,
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Jtn iÿ m e tm , mefÿeem ÿawefyl, .gebrbtced
abtri un ja u ïi ; 

b a ttit , leijad, brumad, feemad ТарфоТи no«
m a u j. —

ft SCBifô Tad rubbenî, ba^rgâ webtrâ, rau*
babamd mirre,

3Bif8 Tad Ь ф О Д , efarôd flebbbameed eelib*
be bfHíí, —

ШрраЩ jelmeem, jinneem mitteTU babuja, 
10 feemd,

2Difd «eTfc  ̂ buITeem idleen lauTâ, w a ffa ru
fmefîbamd.

® am dd m affara mabjâd atdeet fedTtd ar
ja u n u ;

iš Jturmi rajjeji H^bfar beïlebnt filtumu fíame, 
Sujlebameed ud теАфи atdfTreen, [фадда1а,

m abrna,
@ф1е miblebama, ud leebu, m e n in a  b a lfi; 
SBeenreif idguüejid ÿatd la ^jid  ¿eiïaÇd no 

20 merga,
Wu^Tbamd idfTeebjabd —  т е [ф *т а й а  fil*

tum u meïie.
Ш2и{фад, roabbolt, (ЬгаЬ[фе8 Iib b f ar lebî*

bamatįm o^be^m 
25 SpulTôd falaffabd un taifa^d jilroeTu m o ÿ jiÿ t' 

¿ ê fia ^ u fc ^ i b«b$ afftnfbm , Tà Tunga, tà
Talba. —

JtaTtô fimeffîd ti^TIn аи[ф, fTrren аидТфиЬ
un femjub,

so З Й ^ф аЗ  m u ïiited  boÿma ïra b b t, n o ie įru -
ТфаЗ ab?bft*

© et ir  Ы(фи tebmd jau  fainti fTubbm a
famu

Un pce barba fui)ta, fteigbameed bittited 
86 ïlaufa,

ЗДиЬГфш тиЬ[ф bar (фИгЬи IauTd, buįT*
bamad atdfTreen. 

©annibad tuTfôad m ebí, t if  TabrTTu bubs
buíud atrobn. —  

40 & T a t t , Tabbd brtbnumd ïeeld, jau mab*
jdd ffreijofd^t buITt, 

Un ne meend ne fubbf, nebf brebj bar bfib*
mibad bebbabm, 

*R è , —  bet mabjâd b a b m a b à ^ i  grtbb 
46 libgfmoteed m ifft;

^o bar wiffabm таШ фт feemad barbi pa*
galiam,

Un bar mifféem lauTeem fbibb bamaffarad
ja u îu m d ;

iffiiffur Itbgfmi Tuft, un Паи! jau fîanni* б
gad bfeefmad

©aifôd bjirb, Тф($ fmaITi faux, tad rttbjaTd
balfî.

£ibgobameed jitd bfeeb, b«  augjteem btb*
Ье{феет îabbbamd; ю 

3itd, bar farreem lebTbamd, flame fTan«
nigi Фееюп

©et ne toeend ne fubbf, Ta bubtu idmittiS
fliftt;

Зrbfфu nomalTatad tabd brebbed, ЬШиТфав 16
basant,

3ittam jeTTuIid, afte jittam, babrbfabTta
labbi;

^а1(фи ne fubbf mifd, îaut Tnabbi pafįt*
ti$id b u p tu ;  20

£ibgfmobameed un breegabameed itt iufHgi
wiffL —

ЯфдоЬатееЗ ar jitteem Taimitteem Ьафг*
nabjc ftaljrliS

Sebbobameed ud ligfbu ftab®. —• San faim« 25
neefa mabjad! —  

фа^фТтаЬатЗ to miffeem flubbina —
fatmntegi gaiba. 

3igad gatbaé nam, jau batte gaft>af$a
babrbrauj. —  эо

3lbbi breejajabd bar labi babeigtu je iïu ;— 
©et to iftabu famu matren bobfUtu a t«

robn.---
3umtd ir Ь»?фат, fbabred trubTft —  gan

jauna ta ss
3)imt gabi meen Ta taiftja, —  bafba^med

¿auraâ ,
iobgu butmju nam —  befTaunigi toe^ji

nobiebfr
SBiffad maüad —  jababrtaifa ebTa no 40

jauna. —
ШЫ tabebT Tà breTiabjabd faimneeïeem

labeem
SWubbigi eet bre barba, ne gribb Tamebt to

le e tu . —  45
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3Bhtf<b eet fobfud Ia ffl^ t , fifb b i berrigu
farro

Sßabrnefd, roirma tnpp ud iig fb u , i š l a k a
jum tu,

6 3(tdbabf<b ¿anrum ud, tytyrtaffa m abiolti
fatou —

2tbbi barbu jfra $ b a iu f$ t, fà  toaijag, no
trefad,

2Udffreen fobbd nobfi ud btyfi/ mattiti 
io ftoeifobt;

SHe jif toarfcbu nolebrufibi, itt galįrbud at«
rabbe,

$atei£e 2)eetoam itt no ftrbd, b ar baggatu
m aifi. —

15 2 Ä a b j« d , niblamd jiltoeld, ir  ar ina fiumi
babrtift,

Gabbali )>aebbib^atei}i b ro lia m  nu biani.— 
Aru bm äd  l à  mrftydd a tffa n  bafibabad

bfeefmad.
20 f f l i ffu r  b ar taufeem, pat atmatteem, bro*

toabm un btaioa^im. 
S t r a f b i , bfeggufed bfeeba ffreebami augfH

un femmi.
Sta io e b a m i tre Iteebf un fau$, udteifbami 

25 Seetou.
tBedbeligad, a r garrabm  fbabrnebm , p ątb

la b i  augfH,
S ib a u ja b d  là  to^be g a rra m , b cbSflf t  lib*

bina g aifd ;
90 S frittiti fatou tu r r , bed ^atoatga, fatjtigà

ftrbi,
$aebbuf(bab nolaifcbabd ju m tà ,  bofalfad

tebrfrbt.
S i a t i ,  ptt baftyerm bebbefibeem jeifabd 

86 battala bfebrtoe,
Jlleebf f  à toatbebama, un tabiumft atffanna

raubad,
29et ne raubabam a, ne f<$ebtobama n in n a

« e rg a ,
4 0  bet ^teegabameeb i>ar Sterna bribnu«

ma barberai.
(S to itb u fi eeffty barreem fafebbuf<beed

toibtold falia
S ta b b in o  tftbirfflebam i: „ i r  m u ffii tauta 

4 5  nato m ebm a".

tßafiebbttfeeb ta tagfbigalta gaibi|a lig i, 
Jtamebr latrid bfeefmu fatou eefab$id bija. 
Sabebf to u rna, toijfeem beibfama, udnem*

ma bfeefmad,
ffie b ld ' n a h t, totstem g ultobt, toina turbi &

fabjub,
SBeentulite, tumfibd toebi udbfeeba falbi:
3 r  lab beena auft un rUfta Mammina rab«

babd
$obgabama mnbd udmobbina un eetibgfmo io

firb i. —
ßibbf ar lauta barbecui, butnin mibfaid,

tu nabji! —
Stamd ar faufu balft gribbi ibfinabt barbo; 
39et, bufali'/ feitenite, fam tab tu flebbierd? 15 
Jtam tillai bfeebi Irebfiibd, jeb tumf<bafd

naftt? —
Jtab no barba J>eefafuf<bi mebd nabbagi

iaubid
SRoguttameed, tab tiffai fabji falbalad 20

bfeefmad. —
3a tu beend gribbetu bfeebabt, teefibam itt

mebmt
fßaliftu butni abfaunctl un ftabtoetu Itajfi:
3o là lebninene tu bagelfi jauli to balfi.—  26 

3 a  fabba jiltoefa ajd eeranga ftoabqi*
nud tatoud,

Sab tee teelabd femneegigi, ne {pobfói un
brangi.

S u  )>eb$ gtibtumeem ne tn b lo , tu ne ftib * 80
reed Cestii*

ità fabba femneefn metta, eeff<b ftiltabm 
brebbebm tu bfeebi. —

2(1 fiarp jiltoeleem to baf<bu teetu toarr
rebfebt, 35

3 a  ar brabtn ndtablo ^afauled f^e b '
U .—

Sibtoitd , udbubfbameed tur ^itdfatd, Itp*
Ìiojabd gaufcbi

IBrangi idltibrebtd ilbeendd rabbabd ud ee« 40
ta b m ,

© altou b o ^ b tib , là  gailid, femneeta ftnab«
be. —

23et fa runnajobt, mutti attoerr, mufligi
melfcbobt 45
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£аітоее(фн ю ф гат Ьгфпитй ІееГв bar %tb
ftgeem гоа^гЬемп, 

Зо гоІя(ф bebfaitnigi fatyf faimoljt ¿ebbefu
$ e ty »U ,

5 @maljbebam8 Феегоа barbug, pate gribb
Iabbafi furna^t. 

Bel)rtuie, femneefu wi^rS, pee faljjaljm
paftafae fe$ji8 

8tupjd mabmafld ap$ef)xbte&, jeb !а [ф Ь И  
іо was*,

Se$bebam 8falm u pajumtd an b alfl p aje |li8  
Ф е е т а т  pateift —  lagfbfgaHai (tybftgS,

pateefi. —
Butnftt mtfjiafatS! —  tu nefa$ro mah 

is titi gaprbu,
3?рре(фив ne gribbi, nt gaftu, ne

гаи(фаб/
S t ip r u  b ftye e nu  ne m ty lo , ne гоф пи, ne

afln;
20 S f a i b r u  unbent xoeen, ja tu mefle*

jee$ babbuljt;
IBet, baubf bfeebajoljt, ne watjag m altlti

aiSmirfh —
Ш е т т , man Ьго${фі fad fpin*

25 beie mum$ apfabrt g alw u ,
ЩЫ fm eifa, ja  tipi, toffl toabbofug, tan«

rtnu  raibu,
<fceme8 n ш fф «8 , ffu b r u g , Ity b f ar pau*

teem iSfaffeeg;
so Bet fab/ па$!о{ф& gabbd, mupfu теІфив

apmeffe
SBaffaru froeijinaljt, tab iutybfamS, tlgafi

bfeebf. —
W.

85 Перепечатано шзъ Латышскаго календаря 
1822 «Latwifka Kalendara» и н  «Wezza no jaona 
Laika-Grahmata aa to 1822 tru Gadda.... IelgavA».

№ 54 a. Pawdsario Linksmyb£s.

Jail saul61e wfil atkopd&mH bfidlnd sw6t%, 
40 Ir 26m6s szalt6s triusiis pargr£ud&m£

jfikfis.
Szklczu prAmonfcs su lfidais sugaiszti p£C-

gdwo.
Ir putddams sn6gs wisfir \ пбк$ p&wirto.

Tù laukòs orai drungni gaiwįd&mi glóstè 
tr  žolelės wisókias isz numìrìisiìi

szaùké.
Krùmai sù szil&ìs wisais ìssìbùdìnò

kéltis. 5
Ó laukó kalnai su klóneis pàmétè skran

das.
Wìslab, kàs rudèns biaurybèj nùmiré

wèrkdamB,
Wìslab, kàs ežėrė gywéndams pėržšm&- io

wojo,
Ar po sàwò kérù per žemą bùwo mu

gėjęs.
Wìslab t& pulkais iszlìndo wàsàr$ swéi-

kįt. iš
Žibrkės su szeszkaìsisz szàltopàszaUo

tràukès,
W àrnos i r  w arnaì su Bzàrkoms irg i pe

lėdom s.
Pélés su waikaìs ir kùrmei szilfimžį gyrė. 20 
Mùsè8 ir wftbàlaì, fidai su kaìméné blùsu 
Mùs jau wàrgjt wėl pulkais wisùr sfisl-

rìnko,
ìr ponùs taip kaip burùs įgėlt ìssiiiójo.
Bèt ir bìtin8 jaù szeim^uą sàwò pàbù- 26

dįt
Ir prf dàrbo siųst bei ką pelnyt n’fissì-

mirszo.
Tù pulkai ju prò plysziùs iszlįsti pà-

gàwo, so
ìr lakstyd&ml su birbynėms Mist! prfi-

dėjo;
0  woraì kampùs’ sèdéd&mi wérpàltis

in d ė,
irgi mėdžiėt tinklùs tylóms ktfpìnèd&ml 86

mėzgė.
Bèt ir mészkos ìr wilkaì szbkìnèdàmi

dzaùgès
ìr suplėszyt ką tylóms į pàgirt tràukés.

Alé kòke dywai, nei wéns isz dìdèliò 40
pùlko

Wèrkdams àr dusàudams mùs lankyt Dé
sti grįžo;

Né, ne wèrkt, bet linksmįtis wisì stisl-
rìnko. 45
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Nes darbai žemės vistir jau btivd sd-
gaiszę,

Irgi p&vtistiris tint visti laukti ptisirėdė. 
Tti pottim ptisztilei wisi kribždėti ptigtiwo, 

s Irgi, bSsztikaujant pulktims, oszims pa
sikėlė.

Wėns storay o kits laibay dain&ti mėkė-
dams,

i r  linksmay lakstydama ik dėbčsti kttpi- 
io , nėjo;

O kits tint szakti kdpinčdams gtirbinti
Dtivą.

Bėt ir wtilgiu dėl skupti nei w6ns nėsi-
sktindė.

15 Rtibai 8zi6 ir t6 didey jau btivė nddilę, 
6  tuls lėpytą parlėkdams ptirneszė kfidą, 
ir  ptisisėtįt tint lankti wos mtiždm^

rtido.
O sztai, ir taipė pawtirgęs nėks uėdėjtiwo, 

20 Bėt wisi wistir stimiszay szdkinėdtimi
dzatigęs,

Gtindras sti kitais kaimynais ptirlėkė
linksmas,

ir  gtisptidėriszkay ant kraiko ttirskiub 
25 su tipą.

Taip bėsidzatigiant jtim, sztai, jau ir j6
gtisptidinė

Isz szaltės gasptidos vėl iszlinddsi rtidos, 
ir  su stivb sntipti meilingą swėikiuti 

so draugą.
Kraiką je vistir didey sudriskdsį rtido, 
<3gi ntimtis naujės, užpėmay tikt bddti-

vėtus,
Rtido tint visti kampu permėr ptigtidįtus, 

35 Sėnas ir czyttis ir datig naujintėliti
sptiru

Wėjai su sparnais nti kraiko buwo nd-
plėszę.

Dtirys sti langais ir slėnksczeis btiwo nti- 
40 , ptilę,

Ogi trttbti wisti wistir iszkrypiisi rėdės. 
Tėdėl tti abti, kaip reik’ tikrėms gaspa-

doriams,
V islab wėl taisyt ir prėwyt s tik ėsi

45 greitay

Wyrs ttijatis žtigtirti bddtivónei ptirnėsze
glėbį,

O gtisptidinė jó pustynes mtindtigéy lėpė. 
Taip pottimabti, datig dirbę beitridsinėję 
Wtilgį stiw sdžwejėt pas kltiną nulėkė 5

greitay
ir kelias warlès bei rtipuižes ptirtigtivę 
Déwui isz szii'diės wisós wèrnay dèkti-

vėjo.
Tti žmogau nėkings, mokįkis czè ptisi- io

ktikįt,
Ir ptisi8ótindams gardzatis n’užmirszk

stivò DCwą.
Krtimus ir giritis wisókios ėszintf dainos,

O lauktis vistir bei pėvas sktimbintt 15
gtirsai

Gėgdzės ir strazdai sdmiszay lakstydami
žtiidė,

ìr  sutwértojI linksmay ryktiuddm! gyrė. 
Krėgždės su lengwaìs sparnais auksztay 20

ptislkėlė
Irgi bėsztitydtimos nei ktilkos sztiudė

pėr ėrus,
Ó paskùy valgiùs prastės be priprtivd

vtilgė 25
ir ptisiwtilgiusios pliuszkėjo ptistikžį

stiwo.
Gérwins ik dèbésù jtidti dywinay kttpinė-

dams,
ìr nei wèrkdams irgi dèjùdams sktimbind 30

dtingų.
Bėt tai nė verksmai, kad jis teip sktim-

binti szatikdams, 
Nė, jis nėr ptimtfkįt, kaip DCwo didė gti-

įybė 35
ir pauksztéliu btilsùs’ yr’ didey stėbtt-

klinga.
Zwìrblei sti waikaìs, žodžtis girdėdami

tėkius
Rėds, ttire, mtis’ giminė taipjati wis szlė- 40

vìnti Dėvą.
Bėt laksztingtilti, dtir iksziėl kytrey pa

sislėpus’,
Ltiukė vis, iki kėžnas bùs stivò dainiį

pabaigęs. 45
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Tėdėl ji paskiūus kasmėts vis prūdėdū
szūkaut,

ir  naktės czėsė, kad swßts jau m6gt įsi-
gūsztęs,

6 Säw wßoä tamsöj budedämä gärbinä
B€wą,

0 , iszaüszus jaü, kadmės isz pätälö köpam,
Kärtais büdlnä mūs, ir mūsų linksmint

szirdis.
io Ak szlowings D6wė, kaip dywins täwö

sütäikyms!
Eūd mes rūdėnyj är Žėmčs czėsė pasi

slėpę
ir  sūsirėtę pūs meilingą kūkalį krūn-

15 kiam,
Tai ir tu, pauksztėli mels, pas mūs nėsi-

rėdai,
Bėt taipjaū kaip mės tamsöj päsislöpüsi

lindai,
20 Ir mūžū süwö glüpäs musės sapnüdämä

gūudai.
Ö sztai, kūd mes vė l linksmi pawüsäri

szwėnczam,
ir  säwb dirbus änt laukū jau dirbt pä-

25 sitaisom,
Tū ir tü, säwft skambanti nutvėrūsi

wūmzdį,
Sū wisökeis bälsais ir dainäwimü gar

sais
80 Kūgini mus pūsidžaūgt ir mūsų lėngvini

dūrbus.
Alė sūkyk, gaidėl, dėl ko tu wis pasi

slėpus’
ir , kūd prädödä tėmt, ar nūktyj pūdėri

85 szūkaut?
K6dėl taip didey slapais su püsäkä säwo?
Jūk swėts wisas, ür būt’ būrs ar pėns

įsirėmęs,
ir  waikai be bükswu ir krunėdami dedai,

40 Eėžnas ir kekwßns täwö szaūną gärbinä
dainą,

Eūd tu müms dyvūs linksmu laksztin-
gūltį czūuszki.

Tū wargönu bei cimbölu nėkini gūrsą;
45 Smūikai tūw ir känklys tür su gedä nütilti

Eàd rykūudamū tū sàwtì sàldu pūkeli
būlsą,

ir kinkyt, paplūkt, nttwàMt išbūdini
Jurgį.

Eàd presz wūkūr$ tū pasislėpus’ prūde- 5 
, di j tiktis,

O mes daūg prisiwūrgę jaū į  pūtaią vir
stam’,

Tai tu tàrp kitū pauksztėliu nei kūrūlėoė 
Wis dailiaùs ir szlowingiaùs sūwtf szuk- io

tėri szūtką.
O kad kūrtais kėbotą mestūw5pamūtom, 
Tai tu mūms nei žwirblis būriszkas pūsi-

ródai.
Tū sermėgų póniszku puikey padarytu 15 
ìr  žiupėniszku turbónu nėkini rėdą;
Bèt wis nei burkà prastay wèszèdama

czūuszki,
Ak, ir tūrp žmoniū daugsyk taipjaū nūsi-

dfida, 20
Eūd ant swèto szió mainū tikray pada-

bójam.
Diksas, àns žioplys, mėstė didey pasi

pūtęs
ir  su rūbais blìzganczei8 kasdėn issi- 25

rėdęs,
Nė! Dėvūitis kóks tarp būru skiaūtiįiįf

• ródo;
Ó kad kūrtais mės jo glūpą girdime

kūlbą, so
Tai ir būrs tur spiūudyt ir didey ntisi-

dywyt,
'Ypàczéy, kūd apjėkėlis toks nėkinū

D6wą,
ir  bėsiszypsodams, kaip pėns glupūmą ss

pūrėdo.
Ak, kėk sykiu Erizas į  wyžūs įsįnėręs 
ìr  sàwb skrūndą būriszką wėszėt tissi-

mėwęs,
Pó prastū saw» stógu nei laksztingàlà 40

czūuszkia,
Eūd szirdingay jis sàwtt D6wą pràdédà-

gūrbint.
Tūpauksztėli mels, ne pėniszkay prisi-

vūlgai. 45
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Rėbus mūs’ lūszinei bei dėszros t&w ne
patinka,

Ir keptū bei wirtu wėlgiu mušti пёпбгі. 
Tu neliūbyji pyrūgu neigi ragaisziu,

6 Irgi nėw6Žyji gardžūusio gėrimtt p6nu, 
Bet, pūsisėtlntisi prastay, tikt w&ndėnitt

trėkszti.
Tikt n’užmirszk, gaidaū, perdaūg gėdū-

džtmū wūlgyt;
įo Imk drąsū, neczėdyk, kės mums birbina

gūlwas.
Wūlgyk saw sweika, kad n6ri wūbal$

mūrgą,
Wilgy k grikwūbtilius, musės ir dywin% 

15 * žiėgą,
W&lgyk skruzdėlės ir jū negimtisi^ weislę. 
Bet ir mūs’ paminėk, į mūsų girę

pūrėjus’,
Kėd dainūdūmū ddr ilgiaus sūwti wd- 

20 sūr$ szwęsi,
Ir «Jurgūt, kinkyk, papldk, ntiwūžiūk»

pasakosi.

№55. Изъ „Новаго Завѣта“ 1816 года.
Apreyszkimas szwento Jono Apasz- 

25 tolo.

Parskirimas XXI.

1. Ir regėjau dangų naują ir žemę 
naują. Nes pirmas dangus ir pirma žeme 
praėjo, o mariu.daugiaus nebuwo.

30 2. O asz Jonas regėjau szwentą miestą
Jeruzalem naują, nužengianti isz dangaus 
nuog Diewo pareditą, кауро jaunąją 
apreditą wiruy sawam.

3. Ir girdėjau baisa didi isz sosto 
35 kalbanti: sztay szetra Diewo su žmoni-

mis: ir giwens su jeys. O anie bus žmo- 
nimis jo: o pats Diewas su jeys bus 
Diewu ju:

4. Ir apszluostis Diewas wisokią aszarą 
40  nuog akiu ju: o smerties daugiaus nebus,

ney werksmo, ney rėksmo, ney sopulo,

daugiaus nebus: nes pirmi dayktay 
praėjo.

5. Ir tarė, kuris sėdėjo ant sosto: 
Sztay naujus darau wisus dayktus. Ir 
tarė man: Paraszik, jog tie žodžiey ira 5 
labay wierni ir tikri.

6. Ir tarė man: Stojosi. Asz esmi Alfa,
ir Omega, pradžia ir galas. Asz troksztan- 
cziam duosiu dowanay isz szaltinio giwo 
wandenio. įo

7. Kas pargales, apturės tay, ir busiu 
jam Diewu, ir anas bus man Sunumi.

8. Bet bauksztiems ir netikintiems, ir 
prakeyktiems, ir žmogžudziems, ir pa- 
laystuwams, ir žawetinikams, ir klonio-15 
jantiems balwonams, ir wisiems mela- 
giems, dalis ju bus ežere degancziame 
ugnimi ir siera: kas ira antra smertis.

9. Ir atėjo wienas isz septiniu Aniolu, 
kurie turėjo septinias taures pripilditas 20 
septiniomis koronemis paskucziausiomis,
ir kalbėjo su manim tardamas: Eyksz, o 
parodisiu tau jaunąją, moterą Awinelio.

10. Ir nunesze mane dwaseje ant kalno 
didžio, ir aukszto: ir parode man miestą 26 
szwentą Jeruzalem nužengianti isz dan
gaus nuog Diewo.

11. Turinti szwiesibę Diewo: o szwie- 
sibe jo ligi akmeniuy brangiam kaypo 
akmeniuy Jaspido, kaypo krisztolas. so

12.0  turėjo mūrą dideli, ir auksztą, tu
rinti dwilika bromu, o ant bromu dwilika 
Aniolu, ir wardus paraszitus, kurie ira 
warday dwilikos giminiu su nū Izrae- 
laus. 85

13. Nuog saulėtekio bromos tris: ir 
nuog pusiaunakties bromos tris, ir nuog 
pusiaudienio bromos tris, ir nuog saule- 
leydzio bromos tris.

14. O mūras miesto turėjo dwilika pa- 40 
matu: o ant ju dwilika wardū dwilikos 
Apasztolu Awinelo.

1 5 .0  kuris kalbėjo su manim, turėjo
mierą nendrinę aukso, idant pamierotu 
miestą, ir bromas jo, ir mūrą. 45

2
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16. O miestas ketwirtuotay pastatitas 
ira, o ilgumas jo toksay ira, kaypo ir 
platumas: ir iszmierawo miestą nendre 
aukso ant dwilikos tukstancziu warstu: o

5 ilgumas, ir auksztumas, ir platumas jo 
ligus ira.

17. Ir iszmierawo mūrą jo, szimtake
turias deszimtis, keturias uolaktes, pagal 
mieros žmogaus, kuri ira Aniolo.

įo 18. O buwo budawone muro jo, isz 
akmenio Jaspiso: o pats miestas auksas 
tikras, ligus stikluy czistam.

19. O pamatay muro miesto iszda- 
binti wisokiu akmeniu brangiu. Pirmas

15 pamatas Jaspis: antras Szafiras: treczias 
Chalcedonas: kietwirtas Szmaragdas:

20. Penktas Sardoniks: szesztas Sar
dius: sekmas Chrizolitas: aszmas Berilius: 
dewintas Topazius: deszimtas Chrizopra-

20 zas; wienoliktas Jacyntas: dwiliktas Ame
tistas.

21. O dwilika bromu ira dwilikažem- 
cziugu, kiekwiena ipaczey: o kiekwiena 
broma buwo isz wieno žemcziugo: o uli-

25 ežia miesto auksas czistas, kayp stiklas 
parregiamas.

22. O bažniczios neregėjau jame: nes 
Wieszpats Diewas wisagalis ira bažniczia 
jo, ir Awinelis.

so 23. O miestas ne reykalauja saules, 
ney menesio, idant aname žibėtu: nes 
szwiesibe Diewo apszwiete ji, o žwake 
jo ira Awinelis.

24. O pagonay waykszczios szwiesi-
85 beje jo: o karalay žemes garbę sawo, ir

szlowę atnesz ing ana.
25. O bromos jo nebus uztwertos par 

diena: nes nakties ten nebus.
26. Ir atnesz ing ana szlowę ir garbę

40 pagonu.
27. Ne ineys ing aną nieko neczisto, 

arba daranczio bjaurinibę, ir melagistę, 
tiktay kurie ira parasziti knigose giwe- 
nimo Awinelo.

Parskirimas XXII.

1. Ir parode man upę wandenio giwe- 
nimo skaystą kaypo krisztolas, iszte- 
kanczią isz sosto Diewo ir Awinelo.

2. Widuy uliczios jo ir isz abiejū szalu 5 
upes medis giwenimo, atneszans waysiu 
dwilika, par kiekwiena menesi iszduo- 
dans waysiu sawo, o lapay medžio ant 
iszgijdimo pagonū.

3. Ir nebus dauginus nejokio prakey- ю 
kimo: bet sostas Diewo ir Awinelo bus 
aname, o tarnay jo tarnaus jam.

4. Ir rdges weydą jo: ir wardą jo  ant 
kaktų ju.

5. Ir  nakties daugiaus ne bus: o ne 15 
reykalaus szwiesibes zwakes, ney szwie- 
sibes saules, nes Wieszpats Diewas apsz- 
wies anus, ir karalaus ant amžių amži
nųjų.

6. Ir tarė man: Tie žodžiey ira tey- 20 
šiauši ir tikri. O Wieszpats Diewas dwa- 
siu pranaszu nusiuntė Aniolą sawo, idant 
paroditu tarnams sawo, kas tur stotis 
neužilgo

7. O sztay ateymi weykiey. Palaymin- 25 
tas, kuris užlayko žodžius pranaszi(s)tes 
knigos tos.

8. O asz Jonas, kuris girdėjau, ir re
gėjau, tus dayktus; o kad girdėjau, ir 
regėjau parpuolau, idant pasiklonioczia 30 
po kojų Aniolo, kuris man tay parode.

9. Ir tarė man: Weyzdek, idant neda- 
ritumey: nes esmi draugtarnas tawo ir 
brolu tawo pranaszu, ir tū, kurie užlayko 
žodžius, pranaszistes knigos tos: Diewuy 35 
kloniokiš.

10. Ir tarė man: ne ženklink žodziū 
pranaszistes knigos tos, nes laykas arti ira.

11. Kas iszkadija, tegul dar iszkadija:
o kas ira bjauribese, tegul dar bjauri- 40 
naši: o kas ira teysus, tegul dar nusitey- 
sina: o szwentas, tegul dar pasiszwen- 
czia.
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12. Sztay ateymi weykiey, o užmoke
stis mano ira su manio, idant atidnoczia 
kiekwienam pagal darbu jo.

13. Asz esmi Alfa, ir Omega, pirmas 
5 ir paskutinis, pradžia ir galas.

14. Palayminti, kurie mazgoja rubus 
sawo kraujuje Awinelo: idant valdžia ju 
butu ant medžio giwenimo, o idant ineytu 
par bromas ing miestą.

io 15. Ant lauko szunis, ir žiney, ir be- 
gedey, ir žmogžudziey, ir balvonu gar- 
bintojay, ir kiekwienas, kursay mil, ir 
daro melagistę.

16. Asz Jėzus nusiuncziau Aniolą
15 mano, idant ape tay luditu bažnicziose.

Asz esmi szaknis ir gimine Dowido, 
žwayzde žibanti, ir ritmetine.

17. O dwase ir jaunoij sako: Ateyk.O 
kas gird, tegul sako: Ateyk. O kas

20 trokszta, tegul ateyna: O kas nor, tegul 
ima vandeni givenimo dowanay.

18. Nes apsisakau kiekwienam klau- 
sancziam žodžius pranaszistes knigos tos: 
Jey kas pridėtu prie to: pridės Diewas

25 jam korones paraszitas toje knigoje.
19. O jey kas numažintū isz žodziū 

knigos pranaszistes tos, atims Diewas 
dali jo, isz knigos givenimo, ir isz miesto 
8zwento, ir  isz tū, kurie ira parasziti

во toje knigoje.
20. Sako, kuris ludijmą duoda ape 

tus dayktus: užtikro ateysiū veykiey: 
Amen Ateyk, Wieszpatie Jėzau.

21. Malone Wieszpaties musū Jesaus
85 Christaus su jumis wisays. Amen.

(Изъ «Naujas Ištarimas Jėzaus Chri- 
staus Wieszpaties musu Lietuwiszku Le- 
žuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpą ku- 
nigaykszti Giedrayti, Wiskupa Ziemaydiu,

40 ženklinika S. Stanislovo, Iszspaustas pas 
kunigus Missionorius ^Vilniuje 1816». 
pag. 387— 389.).

Пруссколитовскіе говоры.

№ 56. Двѣ Лауиы.
Dvè laùme skàlbès ir bùvo Isivèlkus’ 

sàvo plùnksnu dràbiižes ir vens vyrs atei’ 
ir pàvàg’ vènas drūbužę. 0  pàsku veną 5 
nàkt’ tà mèrga atei’, ta laume; tàs vyrs 
mégajo, ir atsiràdo takie pùiki mèrga pry 
àno. Àns klaùs’ pro kùr ji  įėj’ dabàr: ta 
ànm (=anàm ) parade, kàd ji pro skflę 
įlindus’. Tàs vyrs ùszkèl’ tą skyl’ su io 
szermùkszlu kyle; pàskui jì  tèn bévo kė
lės dénes, o vis kalbėjo ir vàkszczo’ tas 
v y rs  sò ta mèrga, о tódu vazdàvos ir 
pàsku apsèved’. 0  ta laùme gyvèn’ kèles 
mètus sù to vyr’ ir turėjo sùn’; ir vén’ 15 
dén’ tàs vyrs iszvažau’ szalèn. То vyr’ 
màtyn’ sàke ta laùme, kad jì takie pùiki, 
ir tà laùme sak’: momél’, kad tù manį bū
tum màczue’ į màn’ dràbùius, tai daug 
puikesne buvaù. Ta vyro màtin’ ìsznesze 20 
’na (=anai) tùs drobužus ir ’na apsiréd’ 
ir àna tà matyna (= ta i  màtynai) s&k’ 
«a(r) girde kàd Ringo’ varpùs trauk?», à 
sàke, kàd tàs vyrs anas n&rés,tàtùr ateit 
į stèklo kàln’, & ìszlók’ tą  vàk’ įsikėndis’ 25 
į snàp’ ir nulėke į tą  stèkl’ kàln’. Dabàr 
tàs vyrs parei’ nùme 0 naberàd’ ànos. 
Dabàr àns ei’ ir sutek didelį vyr’; àns 
tam dìdeluju vyru (se. pàsakoja), kàd jis 
eit į stèklo k à ^ ,  0 tàs bévo vées ir tas so 
anę vàr’ èlg’ gài’ ir ànam lép’ «eik pàs 
màno bròdi’», tas èr bévo vés dàr dide- 
lésnis. Tas pràdem nuvàr’ pàs tą stèkla 
kàln’. 0  àns neturėję rakt’ à negalėje 
įeit; tàdèl àns gr^sz’ atgàl ir sutèke bìts; 35 
tàs bìts pèszes ir àns pàrskèd ir tàs bìts 
sàke: mès tau gèr dar^sam, kàp mes tìk 
galesam. Àns éo tàlìn ir sutèk skrùzdes, 
tas skrùzdes è (= ir )  pèszes, àns ir tàs 
pàrskèd; tàs skrùzdes ir sàke «més etc.» 40 
Àns vėl ei’ tàlìn 0 sutèk vėežus, té è pè
szes, ans ir tùs pàrskèd; té ir sàke «més

2*
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etc». Dabär ans pry venos räganos nuef 
ir ten palėk’ szlūžyt. Tä rägan’ säk’, äns 
tör trys dėnes ganyt trys kärvös, tas bövo 
änos dūkters. An’ ’äm säke, käd ans kažną 

б väkar’ parvarys, täd ans gaüs tą  räkt’; & 
käd ans näparvarys, täd ’am gälvu nu
kirs. Äns pirmą dėn’ iszvär’ tas kärves 
ir gän’ pär deen’: о väkar’ kad ’näm reikė’ 
name varft, täd prapėel täs kärves. Tos 

io büvo ilinduses į kėrpes ir bits anas isz
vär’ isz tü kirp’. Antrą dėn’ jis vėl isz- 
gin’ vėl gan’ par deen’ ö väkar’ vel pra- 
püal’; täd ’nas įlindo į smėltes ir täs 
skrūzdes isz vai r ’; tas vyrs väkar vel 

15 pärvar’ nüme. Trėtę dėnę ans vėl iszgin’, 
päskö’i väkar’ vel ргарбеГ ir sulindo į 
vänden’. Tė vėžei iszvär’ isz vändens ir 
äns pärvar’ vėl паше. Та rägan’ turėjo 
päukszt’ ä täs turėjo keaūsz',įtą  kiauszę 

20 bövo täs räkts; ir tas päukszts pämit’ tą 
keaūszę į vandenį. Täs vyrs dabär nega
lėjo prygaüt. Te vėžei anäm isznisz’ tą 
keaüsz’. Täd ans dabär tör tą  räkt’o täs 
vyrs, ä äns täd įei’ į stėkle käln’, к  tä 

26 laūmė eäk’, käd nebgäl su jö  drauge eit, 
pardaug y(r) püik’; täd ans turėjo grįszte 
atgäl.

(Изъ «L itau ische Forschungen. 
Beiträge zur Kenntiss der Sprache und 

80 der Volkstumes der Litauer. Von Adal
b e rt B ezzenberger. Göttingen 1882.» 
стр. 41, Л°7.). Записано въ Лббардтенѣ, 
воет. Пруссіи, въ Мэнельскомъ, такъ 
называемомъ сѣвернолитовск. нарѣчіи.

86 K uršų tarm ė. (Kurschen.). 

(Prūsų Lietuva).

№ 57. P ūsaka apė razbūn inką.

Sykį būvo vėnš, merga, ir ji norėjo 
vėst, o ji norėjo v jrą  su barzdū. Dabūr 

40 ganė, atėina, o jei nei vėns nepatinka su 
jftdais ūsais, tą  ji  ne nėr, o su geltėnais

ir ne nėr. Gali&sei atėjo vėns razbaninks 
su szilais ūsais, tas jei patiko. Alė ji ne 
žinėjo, kad jis razbūninks. O dabar jis j ei 
lėpė, kad ji tur ateit jo dv&rą pažiūrėt, 
ir sako: «Kad tu atvažiūsi, tai tu turi per 6 
girę važiftt, o tu cze r ėsi tiltą; o abi pu
sei to tilto yr gelėnderai, o cze £r prira- 
kvti du liūtai». O ji turėjo imt draugė 
kožn&m po kėpalą dūnos, tai ji gerai pėr- 
važifis. O ji ten nuvažiavo, ir taip padūrę, įo 
kaip ans s&kė. Alė da ji toli nū to dvaro 
būvo, ir jau viskas žibėjo. Ale kai j i  už- 
važi&vo ant to dv&ro, tai ji nulipo, ir  
kūczėnus turėjo tūszczes namė važiūt, 
nes ji mislijo, j ės vedys ję namė parvėsz. is 
Ir kai ji į vidų eina, į tą  būtą, taijinėko 
nerėdo kaip vėną sėną žmėną, ir j i  s&ko: 
«Ak mano dukrėle, kur tu szė atklydai? 
daugiaū jau tik namė ne pareisi». Dabar 
ji ję  vėda visas dvyliką stubū, jei parė- 20 
dyt tas puikės cze. O į pirmą stūbą kai 
ję įvedė, tai cze būvo viskas kaip ir pas 
kitūs žmėnes; o į antrą, tai būvo to pėno 
drebūžei; o paskui į trėczę, tai būvo jo 
pūczkos. Taip ėjo vis paeiloms iki į vė- 25 
nėliktą stūbą. Kai į tą  stūbą įėjo, tai j i  
nusigando, nes ji cze pamatė kalėdą ir  
bilę bei szėblę. Potūm įėjo į dvyliktą 
stūbą: cze ne būvo stubė, bet tik tdke 
dūbe kai kelnorė, ir kai ji cze žemy žiu- 90 

rėjo, tai ji mėtė, kad cze gūldaugnuszu- 
ditu (=nužudytų) žmoniū. Paskūi ji  vėl 
namė parėjo. [O paskūi tas razbūninks 
po keliū dėnū vėl atėjo pas tą  mergą (jis 
ne žinėjo kad ji būvo jo butė).] O paskūi, ss 
kad ta merga namė parėjo, tai jis sykį 
atr&szė, kad ji pas ji ateina (jis ne žinėjo 
i. t. t.); o ji nenorėjo. Paskui jis vėl 
atraszė, kad jis pas tą  mergą ateis. T ai 
ji dūvė daug vyru atsivadįt ir jė su k 6 r-  40 
toms szpėl&vo. Ir kai jis atein, tai j i s  da 
daūg puikėsnis būvo, kaip ir pirmą syk.
O kai jis atėjo, tai jis pas kūkalį atsisėdo.
O jis kl&sė, kodėl ta merga ne a tė ju si 
pas jį; ir ji  šėko: «Asz sirgaū, asz nega- 45
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Įėjau ateiti;» ir ji sako: «Âsz sapnavau, 
kad asz pas tavę buvau, ir kad cze ne
buvo nei vêno žmogaus tavo dvarė kaip 
vénà senà žmonk. Ta mą sakė: Ak m. ir 

6 t. toliau». O kai ji jam sako: «Kaip asz į 
pirmęję stūbą įėjau ir tt», tai jis sako: 
«Ja, riktig, taip pas manę ÿr». Alė kaip 
j i  sako: «Kaip į vėnėliktą stūbą įėjau, 
tai cze stovėjo pile o kalatà, tai jis ne 

įo sako: «tai riktig, tai pas manę yr.» Alė 
kai jis sakė: «Kaip asz į dvyliktą stūbą 
įėjau pasilenkusi žemyn žiurėjau, tai asz 
isztràkiau žmėgų cze», kai ji  tą sàkè, tai 
jis greitai peilį isz sopâgu aūlu isztrakęs 

15 tėsėg ant tos mergės szėko. Bet dabâr 
visi vyrai kėrtas palikę, o razbūninką tū- 
jaū nuszūdė ( = nužudė).

(Изъ «Josef Zubatÿ. УИ. Zu Schlei- 
chers Litauischen Studien. Prag 1901» 

ao pag. 26— 27).

№ 58. Пріекульскій говоръ, Вост. 
Пруссіи.

Mels poans kônigs!

Nés kas jau kartą flierdėje pažadėta, 
25 ta i tor būte ir àtefeta, ronds yrà fakÿta, 

kas gretai dod, tàs dwëlinkaï dod, àle afl 
têep wis befefkėbindams fôgaiPtô ir pa- 
sèléko pafkôtènis.

Tondél ir toru fakyte, mano pagadinta 
во wàle wé(i)kei £į weik tą dérba, bégeme 

wis apfeftônje konwônjent noar ūtelfį, ir 
Szétôanas wis kankèna ir karàujent wis 
gaiPèna, jei ne tàwa wirnybe Tylą dod iP 
aukitÿbïs !

85 Mdžą doawanèlç, būtent wėną dėnlerį 
peningū, tai bėdnal nerègenczei monte- 
rèlei ant pagàlbons tunto. —  Téep non- 
récziau daugiaûs pafekatbëte, àle tèep 
nėr czėfa, wàkars yra, rėk fkôbinte gron- 

40 matél ant pônfta nèflte.
Bar mdžčma! Sô jusô brôalin èfau(w) 

jau  ir £į kartą į wétmônus pafkèrtu, taï

jei Dėws fweikdtą dėes, tai fū Dėwo uß 
karūlių ir tėwi£kę jau ant fkyrėmo dė- 
nons atferäfewoas įpafkėrtą wėtą; tik mėn 
labai galtö: müfö žėm(e)s tėwą labai, kad 
galčcziau kūniškai, tai iß meilis el(j)cziau 5 
ftėprint, kad jis Dewoi drūtai nufetekėtu, 
ėle dabūr tiktai dwafißkai fu wėlyjemais 
bei dufäwemais.

Ir dėr, —  kad aß IÖ jumis iofėėjau, 
kaip tai ženal, Telžė(je), aß fakaū, kad ю 
aß eliū iß Bėtawons, äle jūs brėnlioi nė- 
dewet labu dėnu parnößt(i), äß pami- 
flijau, kad aß eiiū per pralts; ėle aß pon- 
tūm gailėjaus, kad aß nu jūs5 nepra- 
ßiau. Aß pargrįžau pas brėnlį, tai aß nė- 15 
töro nėką.

Ale dabėr dar wėną api aną gronma- 
tėlę, korę aß raßydams pafedawjau į jüsö 
walę. Tal yr gerä, kad däret pagäl jüsö 
wdl(ę). Ale dėlei cigärii arba taboakö cze 20 
aß nelėidž(u), kol gerdžiū iß jüsö börnons, 
ar grėks arba nė; aß drūtai tweriü į ju 
mis; nės tik pry žwdkės gūl(i) naktį 
matyt.

Padėk Dėwe ir fu Dėw6 ßem kartoi. 25 
Dittauen den 22. Oktober 1863.

A nekis R.
Nonrs man wenäm žėnonma daryk į 

Kelelw(į) per pėarą žoadėl(iu), tik wardą 
dėl peningū nė, tik tek: A. R. B. so

(Изъ «Mitteilungen der Litauischen 
litterarischen Gesellschaft. 11 Heft. Hei
delberg 1886» pag. 333— 334.)

Нарѣчіе Галбрастское.
Galbrasčių tarmė (Ragainės pav., Prūsų 36 

Lietuvė).

№ 59. Bu b rė liu  m edincziu.

Jau seney, kai’ du brėliu namie nepa- 
stigdamu ussimSni į swietą keliūt. Judu 
abūdu būwa mediiiczei, ir s&wa padär- 40 
gus paėmime wienu keliū iszträki. Prė



291 ПРУССКО-ЛИТОВ. ГОВОРЫ. 292

kryžkele pr’ėjuse skyrėsi; wiėos po kai
rei, antras paėję po dėszinei. Alė atsiskir- 
damu Įsmeigi kožnas siwa peilį į medį 
pasižadėdamii, po miatų į tą  pžczę wiėtą 

b sugryžt.
Katras neparetsęs ar katro peilis 

būsęs surūdijęs, tą antrasis turįs isz bė
dos wdlnyt. Kurs po deszinės kreipės’ 
mėžne wisą swiėtą pėrkeliawęs ir daug 

10 naujynu pamatęs po miatu į tą pSczę 
wiėtą sugryža linksmas, sweiks ir bagOts. 
S2wa peilį atrūda dd’ bežibant betwis- 
kant, žile brOle peilį surūdijusį. Tūjaū’ 
suprata, brėlį bėdO’ beėsant’ ir tu paežiu 

15 keliu paskuy sūki, wis klasinėdams. Tel’ 
jis nusiklasinėje ik’ į nekurį miestelį ir 
tiS’ prė naszlės į nakwynę patrOpyje. Tė 
moteriški jdm patika, ir jis brOle užmirsz- 
dams tik’ apie jė  wis szlalstės’ kčl ji j į  

20 wėdi. J5du gražėy sutika, tik’ jam pady- 
wėje, kat ji kas mielą wakarą wis tą 
wiėną ldngą užklOje, kurį jis isz skwa 
16was matyt galėję. Wiėną w5karą jei 
užmirszus tel’ padaryt, pamūti jis pro 

25 ldngą toli an’ kdlna lyg žwakę, lyg žiburį 
didgant (=di2gantį) ir tūjaū’ paszėkęs 
kldsi sdwa moteriszkę, kas tai per žw2ki 
Ssanti. Tė jam atsiliepi: «Dėl diėwū! ne- 
klasinėk! Jau mdua pirmasis wyrs tos 

80 jieszkOdams iszėje ir daugiau’ ne parėję 
ik’ szendie’. Ar ir tu d5’ n6ri prapūlt? 
Te žib’ tds žiburys, kės tau rup!» Tyri- 
nėdams isztyri, jos pirmąjį wyrą būwus’ 
tą  brėlį, kurio jis gėlbėt būwa iszėjęs, ir 

85 nė dawi je i pakūjaus, ik’ ji jam wislab 
prdneszi, ką tik’ žin6je. An’ dkszta k&lna 
ėsąs smaks, tūm’ žiburiu, diaganeziu pa- 
naktimis, žmOnes priwili6jąs, 21 e iksziO’ 
da’ nieks nesugryžęs, kurs an’ tūs szwie- 

40 sOs tik’ ėjęs. Taigi būk ir tu pakajings, 
ne norėk tai matyti! Bet jis atsiliepi: 
«M2na brOlis tia’ prapūli, j dm žadėjaus’, 
gėlbėt, negaliu kitai, turiu eiti, o kdt ir 
pdts pražūcz’. Bet manding ne žūsiu, ma- 

45 rods wėl sugrysziu. Moteriszki ir sdwa

antrąjį wyrą iszlydėje raudodama. Ò jis 
lipa an’ kdloa prė tòs szwiesOs. Galą pa
lipęs atràda didį kdrdą, alė pa-imt norė- 
dams nè walióje pakėlt. Wėl galą palipęs 
atržda ryką rauswò wdndens ir isztrósz- & 
kęs būdams wisą iszgéri. Tūjaū’ pajùta 
sawy’ didę šylą ir gryždams paliktąjį 
kdrdą pa-ims. Alė ir dabar bos wiėną 
galą t ’iatkėli, wisą nepakrùtina. Dd’ 
akszcziaū’ užlipęs atràda wėl ryką mé- io 
lynu wandenèliù papildytą. Tą iszgėręs 
wėl gryža prė kdrdą; walióje jau pakėlt, 
ale ne walióje panèszt. Wól akszty’ dà’ 
lipdams atrada treczią ryką žale wande- 
néle pilną. Tą iszgėręs skubinos’ prė kdrdą, 15 
ir dabar lengway pakėlęs galėję su j u’ 
ir mastiegūt, kai’ norėję, tóke bùwa jO 
sylà. Kdrdą prisijūsęs wėl lipa an’ kdlna, 
àie smàka ne ràda, bùwa jau ryte anksti 
iszlėkęs. Wìslab apwaiksztinédams atrada 20 
czė moteriszkę an’ kdlna, tà jam wisą 
labą iszdawàdyje. Tas smaks yra būwęs 
smarkdninks, kurs daūg žmonių gyws 
būdams nužawina, àie sàwa atlyginimą nė 
sulėki. Dabar ir numiręs ne tur pakàjaus, 25 
bėt kasnakt’ daug wyrams szio’ wieto’ 
gdlwas nùkiart’. Elksz! paródysiu, kiek 
tia’ gùl negywu!» Ir  nusiwiadus’ į daubą 
paródi didę kruwą lawónu 0 szalè galwu 
daugybę. «Jey kàs tàm smakui gdlwą so 
nukert, ta t potàm pakàjus. O kas jO krauju 
negywuju kaklą àptep’, tàs matys wisùs, 
wisùs wèl atgyjant’. Ir màna wergysti 
tad’ galą gdtu, nės ir manę dà’ jdną pa
sigriebęs an’ szio kdlna atsìneszi, O dabar ss 
màt’! jau pasenau! Alė matau, tawę j į  
waliósent’, nės prė tàwa szaliės sm arku
sis kdrdas kybą, kurs smakui gdlwą n u 
kirs. Dabar pasislėpęs ilsėkis’. Jàm re i
kiant parlėkti tawę jau pribùdysiu, k a - 40 
ridk tada dràsey ir DiSws su tawim ’!» 
Tai pasakius’ paródi jàm wiStą ilsėtis’ i r  
ėję prė sàwa ddrba. Priesz wakarą g r e i t ’ 
atbėgus’ j į  pabùdina, o jis atsikėlęs isz- 
girda smaką atūžent’, ir tdm an’ žėmes 45



293 ПО ЗАПИСЯМЪ ЮРКШАТА. 294

wös nusiliàdus ir nepasidabójant greit’ 
priszOkęs tu’ didžiųjų kàrdu wienu kir- 
cziù jo gėlwą nukirta, kat kraüjes sro- 
wem’s wis bega. Sziltù da’ krauju negy- 

fi wuju spràndus àptepi ir tiè wisì atgiję 
jàm dèkawóje ùz iszwalnyjimą. If  jobró- 
ІІ8 tarp tu atsiräda. Potàm abudu pilnu 
dziaügsma no kàlna gryža prò abieju mo- 
teriszkes. O tà du wyru sulėkus’ nemenk’ 

io issiganda, padiimódama kienö dabar bū- 
senti. Galià’ su gerū sutikę’ paliepi ino- 
tenszkei tams6’ riapūką mest, kurį t d’ 
tröpys, tas gėlįs jos wyrs būt’. TeTp ir 
padūri. Wiens pasilika prė t6s moterisz- 

15 kės, 6 antràsis gryždams į sàwa tėwiszkę 
kitą pūczę sau pasijieszkóje. Rasi ir 
szeiidie’ dà’ gywì.

(Изъ «C. Jurkschat. Litauische Mär
chen und Erzählungen im Galbraster 

20 Dialekt. Heidelberg 1898» Nr. 2 pag. 
14— 18).

№ 60. P rag rim z(d )usi pilis.

Galbraszczei szendie’ yr didelis kiėms, 
tarp karäliszkoees Trepenu gìres if 

25 Szeszupes gulįs. Iszilgay waziüjant 
(myliös) mylės kėlė ilgs, 6 Szeszupè be 
bėgant an’ pusahtras mylės. N6 Szakiö 
rubėžiaus ik’ Rägüwas (Raguwös) yr’ upė 
czielà mylè. Szeszùpi labay srauni, пб 

so Lazynü wandens maluna ik įbėgė į Nià- 
muną krint ji dwideszimt pėdu an’ szes- 
ziū myliu ilgùma. Eàt pawasarį twyst’, 
tai wandu kai’ no kàlna kūlels wis ritas’ 
i f  raudonóji wiàrd’ o \v2sarą te? issiank, 

85 kat menkiä’ dwi, kitakart’ ir ik’ penkiü 
brastų atsirandas’. Wyriäsiü wienà wadì- 
nama szio gàio, antroji апб (būtent: 
kiėma) gàia brastà. Isz tö kiems turįs ir 
sàwo wafd%: Gàlobrastà, kai’ seniejei pä- 

40 sakoje, kadang’ didžiėses bùtQ būrys ne
toli ano gàia brastös is’ sianowes (sianó- 
wės) pàrengts. Seniejei girdėję sàwa tė- 
wùs da’ àpie tai kalbant, kàt’ prė szio

kiėma kapiniu isz wisa marūts 14 kiemu 
priklaūsi, tiė wisi cze sūwa nabSsztnin- 
kas lėdoję. Kapines szalė Raguw5s labay 
auksztay an’ upes kranta gūl ir tia’ pa
sistojus anūs keturiOlika kiemūs apma- & 
tyt galima. Pasakojama, būk pirm ilgu 
czėsū szim’ kiėma gale buwęs didelis 
dwūrs, kuriėm anie kiemai į  baūdžiawą 
eit kalti būwę, if pilis stowejus’, kur 
szeiidie’ szim’ gale: Walczulyj’, ėsanti įo 
Strazini, rksi 10 murgū baluti, pusiau 
karūliszko’ girio’ 9 pusiau būru laukus 
randama. Pef jos widurį pagal karS- 
liszkąję wiėszkelis szakėms dabar 
iszkimszts if  žemė apipilts. Szalė an’ 15 
ariama lauka, kuf pirratO girė ūga, da’ 
pats ėsu matęs iszėrtas didės degtinės 
plytės; kiti sakos’ kiėlmus imdami radę 
ir pamatus. O pilis su wisū nugrimzusi 
strasines balo’ dėl griekū ir prispaudimą, 20 
apžėlusi samanom’s if apėgus’ nuskufdu- 
siom’s puszėlem’s. Netoli, rasi tūkstant 
žingsniu atstu, karaliszko’ girio’ randasi 
mėdzeis apūgus’ kalwūti tarp plynes bė’ 
sliūgynū, szeiidie’ dū’ wadinama alkėlis, 25 
t. e. mažasis aTks. Kat tik’ tia’ nebusbū- 
wus’ siank apiėras wietė! Lanka, czepat 
prė Szeszūpes gulinti, wadinas: Toliėjes, 
už jū tūjaū’ szio galo brasta arba gir
dykla. so

Seniejei saka, būk ta pilis da’ įpatisz- 
ką szeiidie’ jau ūžmirsztą wardą turėjus’. 
Kiėms no tos pilies puse mylios atstu szalė 
ano gėla brastos yr’ pabudawOts, kai’ 
jau minėjau, isz tO sawa wafdą gawęs. 85 
Szis gals wadinams walcziulis o wėl Ra- 
guwa yra įpatiszka wieta, tafp kapiniu 
ir tafp ano gala brastos an Szeszūpes 
kranta. lipęs krants baisey statūs, upele, 
kai’ ragas palinkuse ir priesz upę wis 40 
platy’ elnancze, smafkey iszgriėts, aby- 
pusey lyg ragus iszkėlęs stimpsa. An’ 
tos wiėtas nO sianOwes czėsū Joniniu 
dieną szwenczia, ugnis kuriądami ir kū- 
pdlems stėnderius įkąsdami. Ale skyrių- 45
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mis, an’ wiėno rägö wis jänoses mis f gas, 
ant antra wyriszkiejie. Jüku de’ dabö- 
dawa antriėms kūpolės prislinkę pawögt. 
Paszeszupy’ czepät gulėję su kälnu nu- 

5 slinkęs akmS toks didis kai’ būts, rasi 30 
pėdu ilgs, o balsey kiets ir jdds. Isz tö 
märödos’ metė 1880 Girniaus Fricas pen
kis äktainius priskäldi ir pūweži. Szeszū- 
pes zwėję iki Lažynu maluna kartą už 

io 10 dėleriu nusipirka, kurijiėmsda’szeii- 
die’ priklaüsa. Mära czėsė 1709— 1711 
giltinė wisüs gywiäntojus pasmägi, tik’ 
dū sianūkil lika, wyrs ir moterū. Ir tūdu 
būwa jau an’ kapu isznėszę, ale laido- 

15 tojams paėjus atsigėrt, no mėrū į rugius 
įsirita ir te l’ iszlika nelädotu gywu.

(Изъ «C. Jurkschat. Litauische Mär
chen und Erzählungen. I Teil. Heidel
berg. 1898» Ля 50 pag. 108— 110).

20 Ns 61. A ngiü karälius.

Jau seni czėsai, kai’ žmogus per girę 
jödams iszgifda prė žemes ką cipterint’. 
Nusėdęs ir pr’ėjęs pamäti czyst’ bdltą 
kirmėlę, ö brangiäsiö akmenäcziö wai- 

25 niką an’ jos būžes be blisgantį. O mat’! 
tai büwa angių karälius. Žmogus kuciu 
pasigriebęs pradės tą kirmėlę musztie. 
Ale ta dä’ smarkiau’ pracipa ir tūjau’ 
a&gys isz wisū piisiū atslihka gėlbėt. Jės 

so apie sawa karäliu raitės’ ir wyniöjos’ te? 
kat jfi wisas kaups cze rados’. Zniėgui 
bämil Jis greit’ pažyrgt! ussėdęs kalit! 
j6je kai’ tik arklys įkabina. Bet atsisu
kęs pamäta zälöius jį bėwejent ir ärkliui 

85 an’ kulnu pūlant. Dabar jis nemislyje 
tiėms iszkliūsęs ir avis tik’ atsisukęs dai
rės, ar tie an’ ärkle dä’ ne szėką. Wargs 
žiną, kaip jam bejėjent kiapūri an’ žemes 
nukrita. O tai büwa jö giliukis! Tüjaü’ 

40 wisas kirmėles supfiluses tą sukapėje. 
Antrą kart’ j į wėk prisiwije, tai jis ty- 
cziöms sawa skepetą nä sprända nuriszęs 
pämeti. Ir tą supäluses sukapėje. O tame

tärpe raitelis galą pajėje. Wėl jau büwa 
beprisiwejenczes, kai jis isz bedės ir 
sermėgą pamėtęs jėje kaip arklys ūžkiart’.
Ir tą wėl angys sukapėje. Jau arklys 
pradėję apilst, ale angys nepėrstodamas 6 
wijos’ kai’ drūtas. Zmėgus mėtė galiä’ 
ir säwa brūslotą ir ką dialmėnūs’ turėję, 
wis po wūlandą apsistėjuses wije isz nauje. 
Dä’ gires gäla ne büwa matyt, o arklys 
alsäwa nuwargęs, žmogus drebėję isz ю 
bämes, ė žalczel dä’ wis an kulnu. Jan 
pradėję an’ ärkle szėkt, tai ans wyrs su
kirtęs galiä’ ir bizūną (nėką, kanczių), 
ir ką ezeP dä turėję pametęs wėk! wek! 
gires krūsztą pamäti, ė galu galiä’ aniėms i; 
ir ėrklį palikęs no’ wiėns iszspruda.

(Изъ «С. Jurkschat. Litauische Mär
chen und Erzählungen. I Teil. Heidel
berg. 1898»— №53 a, pag. 117— 118).

Говоры Сувалксн. губ. 20

Ошкабальскій говоръ.

O škabalių tarmė.

№ 62. Разсказъ о чертѣ, стрѣлкѣ и че
ловѣкѣ.

Vienas žmėgus ränkiojo girioj’ mälkas 25 
sausuų šakuų. Tü tärpu dangūs pradėjo 
niauktis ir debesiai, vėjo nešami, padän- 
gėmis braūktiė. Žmogėlis prisirinkeųs 
pundėlių mälkuu, norėjo jau namėu 
gryštiė, Ale dirstėrs in ūžpakalių, žėri— № 
dailūs švariai apsirėdeųs vokietukas pro 
kėlmus slänkioja ir dairosi, kur būtu jäm 
smagiau pasikavėtiė. Neužilgo žmogėlis 
mäto, ateina su muškiėtū aūt peties rud- 
barzdis viras medžėdamas. ‘Vokiėtūk’s 35 
pamäteus medinukių tik šmikšt’ ir pasi
slėpė in išpuvusių vidurijė mėdių, kūrėme 
iš viršaus buvo tik skylutė nog išpūtosios 
šakės. Bet velniūkštių medingus jau būvo 
užžvėlgeųs; jis pasišaukė tūų žmėguų ir 40
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sSko: «visaų diėnaų sėkiėju päskui šitaų 
bjaurybeų ir negaliū jių  sustvėrtiė; aš 
täu dSsu kažinkaų, tik tū užkėlkiė šitaų 
skyluteiį su ätbulu vagiu!» Žmėgus 

5 išpildė, kaų medingus buvo insäkeus, 
i r  t äs išnyko iš akinu. Po valandėlė! žmė- 
gus gibdi, tik nutarškė— nūtarškė, nudar
dėjo—trinkt, trinkt!— irmėdis in smulkius 
šipulėlius išlakstė, tik smalä pasiliejo! 

іо (Изъ «Mitteilungen der Litauischen 
literarischen Gesellschaft. 10 Heft. Hei
delberg 1885» pag. 10— 11).

Ns 63. Миѳологическіе фрагменты.
Jäi žmėgui in kėliau viésula pafeîna, 

15 tai prié jö gär velniukas pristôti; taipögi 
gèrent vândeniu iš hpės, kläno ir t. t. 
su bûrna, gâl’ velniukas in žmėguų in- 
lystiė, jâi ne pėrsižegnojeųs geri. Pėr- 
nai (1870), sūko, bùvo pas Nastarnaltių 

20 mergina, kurėų viėnaų sÿk’ viesulą kâu 
tik  nė inveftus in dūrpinyįeų. Merginà 
ne poilgäm pradėjo kvailėtiė ir apė vel
niokus nûlataî pàsakotiè. Atrôdijo, sâko, 
pas tâu merginau labai išmintingaų žmė- 

25 guų; tas atėjo, parukino jàq rnirù 
( =  myrrha), dâvè ja i kėkių gėralaų, ir 
pasškė: «pažurėsitė, šeiidiėn ndktij tai 
net stėnos braškės!» Taip ir buvo. Zmė- 
gus išėjo, merginà iš lengvo pasitaisė, 

so nôrs nė suvisai, nės retokai dar vis kvai- 
lôjo... O tàs žmogus potäm gulėjo ant 
nakvinės nėt apė Seinus. Viėnaų sÿk jis 
miėgti, o jių budina du velniuku: «kelk, 
säko, išvarei mudu, išvaryk’ ir rnusuų 

85 trėįeų brėlių!» Žrnogūs turėjo paklau- 
sytiė, ir išvėrė ir trėįeų, o merginà nog 
priėpūlio (=daemonomania) pasitaisė...

(Изъ «Mitteilungen der Litauischen 
litterarischen Gesellschaft. 10 Heft. Hei- 

40 delberg 1885». pag. 18, глава Frag
menta mithologiae II. Dr. J. Bassanâ- 
ѵі(іиз).

Ns 64. Ангелъ въ служеніи на землѣ.
Vieną sykį sirgo laiminga moteriške. 

Siuntė Dievas aniuolą, kad eitų pas ją  
jos dūšią atimtu. Atėjo aniuolas, žiuri, 
kad dvynučiai gimę; pasigailėjo aniuolas, 5 
sako: «kaip aš jai dusią atimsiu, kas tuos 
vaikučius augįs»? Atėjo aniuolas atgalios 
pas Dievą; klausia Dievas: «o ką, ar 
atnešei jos dūšią»? Sako aniuolas: «pasi
gailėjau, kad nebus kam tų jos vaikelių ю 
auginti, neėmiau jos dusios». Sako Die
vas: «eik ant marių, ant salos rasi akmenį, 
pažiūrėk, kas tam akmenij yra»? Nuėjo 
aniuolas ant marių, atdarė akmenį, rado 
krutant kirmėlaitę; pažiūrėjęs, tą  akmenį 15 
vėl suvožė. Sugrįžo atgal; klausia Dievas:
«o ką tu ten matei»? Sako: «radau akme- 
nije gyvą kirmėlaitę».— «А, matei! o kas 
tą kirmėlaitę užlaiko? Tai teip ir tie vai
kučiai būt gyvi buvę. O užtai, ką tu ne- 20 
paklausei, eik dabar ant žemės tris me
tus mėtavotis». Nuėjo aniuolas ant žemės, 
pristojo pas kunįgą per tarną. Jiedu sykį 
išvažiavo. Važiuoja pro bažnyčią; bažnyčioj 
kunįgas mišias laiko, pasilenkęs mušasi į 25 
krutinę, o tas jo tarnas užsisuko į kitą pusę 
nuo tos bažnyčios. Važiuoja toliau;važiuo- 
ja  pro karčiamą —  tas aniuolas nusiėmė 
kepurę. Toliaus sutiko bobą— jis pažiū
rėjęs į ją  apsiverkė; toliaus patiko einant so 
tokį vaikiną nešantės ant peties dvejis 
čebatus: džiaugiasi su tais čebatais; o 
tas aniuolas baigiasi juokais!... Ale par
važiavo namon, sako tas kunįgas: «tu bū
tum geras tarnas, ale tu man važiuojant 85 
gėdą darai: pro bažnyčią važiuojant, kur 
reikėjo pasiklonioti, tai tu visai galvą 
užkreipei, o pro karčiamą, tai kepurę nu
siimi; patikus bobą verki, o pro tą jauni
kaitį važiuojant— juokiesi, lyg koks jis 40 
tau pažįstamas». Sako jam tas aniuolas: 
«pro tą  bažnyčią kaip važiavom, ten per-
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krikštas kunįgas mišias laikė ir badė 
ostiją, o iš ostijos kraują lašino — tai as 
negalėjau nė į tą pusę žiūrėt’, o toj 
karčiamoj labai gražiai svietelis žaidė, 

б tai ten verta buvo kepurę nusiimti; o toj 
moteriškė — tai ta pati, už katrą aš pa- 
kutavoju, o jau į grieką papuolus, tai aš 
turėjau apsiverkti; o tas vaikins, kur ne
šėsi čebatus—jis džiaugėsi su tais čeba- 

10 tais, o nežino, kad jau jis jų  nenešios, 
jau jis mirs, o jis yra laimingas, tai man 
už tai buvo džiaugsmas, aš turėjau juok
tis»... Ir jau jam pasibaigė tie trys metai; 
nuėjo į bažnyčią— per mišias tik spindu

le lys pasirodė, ir jis prapuolė. (G. Lizdienė. 
Ožk.).

(Изъ «D-ras J. Basanaviczius. Lietu- 
viszkos pasakos. I. Shenandoah, Pa 1899. 
стр. 21, Ля 36).

2o № 65. Сказки про Морозъ.
Apie szalnan ir szaltin.

Buvo toks senas žmogus su boba; jiedu 
turėjo grintelę ir labai neturtingi buvo. 
Ale vieną sykį, o tai buvo anksti pava- 

25 sarij, užsimanė toji boba agurkų paso- 
dyt ir iš to pelną gauti, bet kaip dar 
lauke šalta buvo, tai ji prinešė durpų 
trupinių ant pečiaus, pripylė ir pasodino 
agurkų. Tie agurkai jau sudygo, į lapus 

80 jau pradėjo aiti, vieną rytą atėjo šalna 
ir nušaldė tai bobai tuos agurkus. Pamatė 
toji boba, kad jau agurkai nušalę: «na, 
dabar tai po mieliausiai, jau visas mano 
pelnas pražuvo!».. Inpykus ant šalnos, 

85 kaip ėmė savo diedui duot į  skūrą, kaip 
ėmė duot: «aik—sako—tu man tą šalną 
pagauk ir parnešk, aš jai už tai paro- 
dysu»!

Aina senis verkdamas—kur jis ją  gali 
40 pagauti? Nuėjo į krumus; žiuri, kad po 

krumu, žiemių pusėj, guli šalna susirie
tusi. Šis jai duot su lazda! sako: «tu man

užmokėk, ką nušaldei agurkus, šeip— aš 
tavę užmušus. Sako šalna: «tu manęs ne
mušk, aš tau duosu tokią staltiesę; tą  
staltiesę pasitiesi ir sakysi: «iš staltiesės»! 
tai bus gert ir valgyt, —  ale tik niekur 5 
nenakvok». Gavęs jis tokią staltiesę, aina 
namon; pakeliui užėjo į tokią pirtelę pas 
savo kurną bobą, ir teko jam ten prašytis 
į nakvynę. Ta kurna jo priimti nenori, 
sako: «nė valgyt nėr kas, nė nieko». Tas io 
senis sako: «apie valgį nesirūpink, dar aš 
ir tavę patraktieruosu». —  «Jeigu teip, 
sako, tai gali nakvot». Senis apsinakvojo; 
tuoj aus pasitiesė ant stalelio tą staltiesę 
ir sako: «iš staltiesės!»—teip tuojaus stojo is 
ant tos staltiesės gert ir valgyt. Pasi- 
valgė jie ten visi, atsigėrė; tas senis ir  
apsigėrę. Tos kūmos jį užmigdė, kaip 
užmigdė, tos bobos pajieškojo kitą tokią 
staltiesę, padėjo tam seniui, o aną paėmė. 20 
Tas senis atsikėlė, paėmė savo staltiesę, 
išėjo namon. Pamatė boba, kad jau pa
reina, išbėgo pasitikti; pamatė, kad stal
tiesę po pažaste pasikišęs parsineša, sako:
«ar tai ta staltiesė verta tų agurkų? rei- 25 
kėjo man šalną parnešti»! — «Tylėk, bo
bule, bus gerai, žiūrėk, kas čion bus iš 
tos staltiesės».—«0 kas čia bus?»—Tuojaus 
patiesė ant stalo ir sako: «iš staltiesės»—  
staltiese stovi, nieko nėr, ir vieną syk, i r  so 
kitą syk— nieko nėr... Toj boba kaip jam  
ėmė duot, kaip ėmė duot: «da tu čia kokius 
juokus kreti, aik tu man šalną parnešk». 
Aina tas senis vėl į krumus; nuėjęs vėl 
atrado dar, kur saulės nenušildinta, šalną 35 
gulint; jis ją  vėl su lazda mušt uš agu r
kus. Šalna prašosi, sako: «nemušk tu  m a
nęs, aš tau duosu tokį avinuką, kad pa
sakysi: «avinėli, pasipurtyk», tas avinėlis 
pasipurtys—raudoniejie byra. Jau tas se- 40 
nis mąsto, bus gerai, jau jis bus bago- 
tas. Aina su tuom avinuku; aidamas v ė l 
užėjo pas tas kūmas savo ir vėl apsinak
vojo. Jau tos bobos j į  myli, duoda g e r t 
ir valgyt, nes jos tur iš tos staltiesės. 45
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Tas senis vėl apsigėrę, o kaip apsigėręs, 
tai jau vis drąsesnis, sako: «kaip aš už- 
migsu, tai tik nesakykit: «avinėli pasipur
tyk». Na gerai, kaip tik tas senis užmigo, 

6 tos bobos jau neiškenčia, sako: «avinėli! 
pasipurtyk», tas avinėlis pasipurtė—byra 
raudoniejai. Tos bobos pamate, kad byra 
raudoniejai, jos tuojaus pajieškojo kitą 
tokį avinuką, jam pririšo į kampą, o aną 

to pakavojo. Ant rytojaus senis atsikėlė, 
paėmė avinuką ir išėjo sau. Boba pama
čius pareinant, išėjo pasitikti; pamate, 
kad parsiveda avinuką, sako: «ar tai tas 
avinas verts tų agurkų o kodėl šalną ne- 

15 parnešei?» Senis: «tylėk, bobule, bus ge
rai». Tas senis sako: «avinėli, pasipurtyk»— 
jau ne tas avinas purtosi, ne raudoniejai 
byra! Tas senis jau nežino, kas čia yr, o 
toji boba: «vai tu vis juokus krėsi»..., vėl 

20 kaip ėmė duot tam diedui, kaip 6m6 duot, 
sako: «aik, nevidone, parnešk man šalną». 
Aina senis vėl jieškot; j ieškojo, j ieškojo— 
jau šilčiau, nutirpus, niekaip neranda; apėjo 
dar teipjau už krūmo nuo saules gulint, 

25 žiuri, dar nenutirpus guli šalna. Kaip ims 
duot su lazda! Sako: «kam tu manę muši? 
Aš tau sakiau, kad nenakvotum; butum 
buvęs jau turtingas». Ale šis nieko ne
klauso, vis muša. Šalna: «nemušk tu ma- 

80 nęs, aš tau duosu tokią bačkutę, kaip 
pasakysi: «iš bačkutes, tai tuojaus išeis 
daug ginkluotų kareivių. Pabandė pasa
kyt: «iš bačkutės», — tuojaus išėjo dau
gybė ginkluotų kareivių; pasakė vėl: «į 

85 bačkutę»—teip visi suėjo atgal. Paėmęs 
tą bačkutę, aina namon; pakelėje aida- 
mas, užėjo į tą pirtelę pas tas kūmas.

Anos jį gražiai priėmė, sodina ir girdo, 
valgydina, nes jau jos tur iš ko; tą senį 

40 vėl apgirdė, o tas senis atsigulęs prieš 
užmigimą teip kalba, sako: «tik jus nesa
kykit «iš bačkutės», nes bus bėda» — ir 
pats užmigo. O tos kūmos neiškęsdamos, 
sako: «iš bačkutės». — Kaip tik pasakė, 

45 tai kaip pradėjo ait, kaip pradėjo ait ka

reiviai, tik kardai skamba! Jau priėjo pilna 
grintelė, jau bobos persigando, budina 
senį: «kelk, kas čia pasidarė! Senis pa
budo: «a! tai jus man vis teip darot, o 
kur mano staltiesė, kur mano avinėlis»? 5 
Bobom gaila, nenorėtų atiduot; kaip 
užleido tais kareiviais, tos bobos tuojaus 
jam viską, at’davė, o ans pasakė: 4  bač
kutę»—visi ten suėjo, o j is pasiėmęs stal
tiesę, avinėlį ir bačkutę aina namon. О ю 
jo boba pamačius pareinant, išėjo pasi
tikti: «ar jau tu šalną vėl neparneši? aš 
tau iš naujo duosu»... Tas senis supykęs 
ant bobos, sako: «palaukk, aš tau atlygį- 
siu». Kaip tik priėjo prie bobos, pasakė: 15 
«iš bačkutės»! — išėjo daugybė kareivių, 
liepiant seniui, sudavė bobai gerai per 
šonus, suvarė juos vėl į bačkutę, patiesė 
staltiesę, sako: «iš staltiesės» — tuojaus 
stojo gert ir valgyt, pavalgė, atsigėrė — 20 
ir jau turtingai gyveno iki pabaigai gy
venimo savo, jau tai bobai nereikėjo 
daugiaus ant pečiaus agurkų sodint. (Nuo 
J. Aidukaičio iš Ožkabalių).

(Изъ «D-ras J. Basanaviczius. Lie- 26 
tuviszkos pasakos. I. Shenandoah, Pa. 
1899, стр. 132—134. № 1.).

Годлевскій говоръ.
(Garliavds tarme).

По записямъ про«. К. Бругмана 1880 г. so 

№ 66. Apė linū mūką.

Kad buvo bėrnas Ir mergk pas veną 
gaspadėrių. Tai jėdu mėrginosi ir žėny- 
tis. Ir jisai paskui numirė. Tai ji ilgą 
czėsą verkė dėl jo. Ir būvo an knygų 85 
mokįta. Tai jis veną nšktį per s&pną pri
sisapnavo, sško: ’liu k  mane subatės va
karą: asz atjosiu ant szyvo Arklio; 6 tu 
apsirėd^k kai im bažnyczę, ir s&vo rubūs 
susirink ir susiriszk im pūndą. Sėdėk p6 40
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Kingu ir Kingą atsidaryk ir lauk mane. 
Tai ėsz ateisią’. Sulėukė subatės, tai ji 
ėmė apsirėdė ir Kiukė jo. Tai jisai atjėjo 
ėnt szyvo ėrklio. Dabar šėko: ‘Aik szė, 

5 sėsk ūnt žirgo: mūdu jėsim abudu in te, 
kur asz’. Prijėjo kapines. Šėko: ’Mėne- 
sėna kai dėnė. Jėje bėmas su merga’. 
'Gyvėle, ar nebijei su negyvėliu jot? ‘Ką 
asz bijėsiu su sėvo prysėga?’ Prijėjo an- 

įo tras kėpines. Šėko: 'Menesėna kai dėna. 
Joje bernas su merga’. 'Ar nebijei su ne
gyvėliu j6t?’ ‘Ką asz bijėsiu su savo my
limiausiu?’ Prijojo pėklą. Šėko: ‘Tū czio- 
nai pasėdėk, 6 asz aisiu pypkės užsidėkt? 

15 Paskui jisai paszaukė:' Aikim, visi mano 
brėlei, v^kim katrą asz atsivedžiau.’ Tai 
je visi ję vyt. 0 ji bėgo susipratus, bėgo 
bėgo. Atsigrįžta: kėd netoli nėg jės atsi- 
vyje negyvėlis. Tai ji mėtė knygas. Jė 

20 pėėmė knygas ir sudraskė. Paskui atsi
grįžta: kad ir vėl jau jė netoli nėg jos. 
Teip ji mėtė visą pūndą, kur ji buvo su
sidėjus nėsztis savo parėdus. Paskui pri
bėgo tėj merga grincziūtę. Žiūri, kėd ži- 

25 būrys matyt. Imbėgo in tą grincziūtę, 
ražanczium klėmką užsuko. Žiūri, kad 
negyvas guli an lentos, galė galvū sma
linė žvėkė dėga. ir žiūri, kėd guli gai
dys negyvas palei stėlą. Tefp ji paėmė 

so tą, gaidį ant savo rėnku. Dabar tas negy
vėlis ūž lėngo szaūke, šėko: ‘Negyvėli, 
paduk mėn gyvąję. Durys pėncziu ūž- 
sukta, 6 langai pėržegnota: negaliu in- 
teit’. Tasai negyvėlis pradėjo krutėt.'Ne- 

35 gyvėli, paddk gyvąję. Dūrys pėncziu 
užsukta, 6 langai pėržegnota: negaliu 
inteit’. Teip tės negyvėlis atsikėlė ir šėko: 
'Kės tai yrė, ūž ką jisai tave atsivyjo?’ 
Šėko: ‘Palėukit biskį, pasakysiu j ūm linū 

40 mūką’. Tai ji pėsakojo, kad linūs sėje; 
paskui užėuga ir vėl nunėksta; nurėuna, 
džiovina, klosto, kėlė, vėža im pirtį ir 
džiėuna; paskui iszmina, iszbruka ir szu- 
kftje; paskui vėrpe, ėudže, bėltina, rėžo 

45 ir siuva. Paskui gaidys pradėjo an jos

ranku gédót. Žiūri: kaip ji sėdėjo ėn krė
slo, dabar sėdi an kélmo: ó pirma buvo 
grinczioj, ó paskui vidury reisto; ir kaip 
pas ję stovėjo negyvėlei, teip stóvi stñ- 
brei. s

(Изъ «А. Leskien und K. Brugman. L i
tauische Volkslieder und Märchen. Strass
burg 1882» стр. 160— 161, Л6 2).

№ 67. Apė bėdną žmogų, kurs savo 
sūnų negim usį ve ln iu i pardavė. B. ю

Kad buvo vėnas žmogus labai bėdnas, 
iszvažėvo in girę mėlku parsivėszt. Ėmė 
ir paklydo, pradėjo kėikt, sako: Kėd nors 
vėlnes ateitu ir iszvėstu mane isz tós gi
rios!’ Ir atsirėdo vėlnes, klėuse: 'Kó tū, 15 
žmėgau, jėszkai? Ar paklydai jaū? Žmo
gus atsakė: ‘Paklydau’. Tada vėlnes šėko: 
‘Pažadėk man, ką name nepalikai, tai 
asz tave iszvėsiu isz tós girios’. Žm0gus 
prade klausinėt: ‘Tai, kó ász nepalikau 20 
name, ar szunes, ar katės ar gyvolio ko
kio?’ Bet vėlnes nesėko, kó nepaliko, tik 
vis šėko: 'Pažadėk mėn, kó name ne
palikai’. Ėmė žmėgus ir pažadėjo. Tada 
vėlnes šėko: 'Tai piėuk savo mažiuką 25 
pirsztą biskūtį, ó sū tū kraujū paraszyk 
mėn, tai asz tėve iszvėsiu isz girios’. Ėmė 
žmėgus ir insipióvé, parėszė rėsztą, ó 
vėlnes tą rėsztą paėmęs insidė in kepūrę, 
paskui žmogų iszvedė isz girios. Žmogus so 
parvažėvęs rėdo sūnų užgimusį, tada tė
vas labai nusiminė, kad jaū savo sūnų 
negimusį vėlniui pėrdavė. Tas vaiks teip 
greitai ėuga, užėugęs iki asztūniū mėta 
pradėjo ait in kiesäs. Ale vis kada tik 35 
ñamó parvažiūje, tai vis klėuse: 'Tėvėli, 
kó tū teip labai visadós smūtnas? Kaip 
tik äsz parvažiūju isz iszkėlos, tai tū tada 
pasidarai suvisai smūtnas’. Bet tėvas jėm 
nesėko. Vėl iszvažėvo studėntas atgäl in 40 
kiesäs. Vėl parvažėvęs klėuse: «Tėvėli, 
pasakyk mėn tiktai, kó tu teip buvismūt-
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nas». 6 jau sūnūs pastojo klėriku. Vis 
tėus nesūko, k6 jis tėp smūtnas.

Bet vėną sykį prispyrė sūnūs tėvą, kad 
pasakytu, ko tėp smūtnas. Tėus tada pa- 

5 sūkė savo sūnui: «Ką asz nebūsiu smūtnas, 
kad ūsz tave negimusį vėlniui pardaviau». 
Paklūusė sunūs: «Tėvėli, kokiflm spūsabu 
pardavei mane vėlniui?» Tada tėus pasūkė 
jėm: «Asz buvaū girioj ir paklydau, pas- 

įo kūi ėmiau sakyt «kad nūrs mane vėlnes 
iszvėstu isz tūs girios», ir atėjo. Lėpė im- 
piūut mano pirsztą mažiuką ir pasiraszyt, 
ūsz impiėviau, pasirasziaū ir atidaviau 
tūs rasztūs jėm». Atsūko sunūs: «Tai nėko, 

15 ūsz parnėsziu sūvo rasztūs isz pėklos». 
Nuėjęs klėrikas im bažnyczę pasiėmė 
stūlą, krapylą, žvūkę szvėntą ir szvėn- 
tįto vūndenio būtelį ir ėjo im pėklą. 
Ėjo per tą girią, kur jū tėus būvo pa- 

20 klydęs. Intėjo labai toli in girę, 6 jaū būvo 
vūkaras. Nekaip neprieina lauko, tik rūdo 
vidury girios mūžą grincziūkę. Intėjęs 
nėko nerėdo, tiktai sėną būbą, prūszosi 
klėrikas ant nakvynės. Tū bobūtė sūko: 

25 «Mūno melas, negaliu tūve priimt ant 
nakvynės: pareis mano dvylika sunū, 6 
vėns vyriūuses, vardū Dimijonas, jė visi 
razbūinįkai, ims ir užmūsz tave». Bėt jis 
insiprūszė, sūko: «Kūd ir užmūsz, tai neko, 

so vis rūzą mirt reiks.» Tadū bobūtė užkiszo 
j į  už pėcziaus. Nūktį dpė dvyliktą adyną 
parėjo dvylika razbūinįku, tūjaūs vyriūu
ses sūko: «Czė žmogėnū smirdi? 0 bobūtė 
sūko: «Vaikėli, mažu žmūgų ūžmuszei: 

85 tai tavo rankos ūr drabužis kruvinas, tai 
tūu smirdi». Atsūkė razbūinįkas: «Szėnde 
nėko neūžmusziau». Bet vuzdams lindo 
in ūžpeczkį, rūdo ir iszsitrūukė tą klė- 
riką. Tfijaūs pūsėmė ( =  pasiėmė) szlėgą 

40 ir nūri dėt in gūlvą. Ale klėrikas pra
dėjo praszytis, paskūi pamėtęs szlėgą raz
būinįkas klūusė: «Kurgi tū aini?» Atsūkė 
klėrikas: «Ainū im pėklą savo rūsztu 
parsinėszt, bū mane tėvas negimusį pūr- 

45 davė vėlniui?» «Nū, tai gerai, kad tū aini

im pėklą: tai paklūusk, kūp mūn pė 
smèrcziui bùs». Dūvė vakarėnę. Pėrnak- 
vojo. Ant rytójaus ir pūsryczius dūvė ir 
lepė tik neužmlrszt paklūust, kaip jėm 
bùs pó smėrt, ir lėpė grįsztant užeit. Kaip e 
nuėjo im pėklą, rūdo vėnas duris. Ati- 
dūręs tais nėko nerūdo. Ėjo in kitą stūn- 
cįję ir vėl nėko nerūdo. Intéjo in trėczę, 
rūdo kelis vėlnius; kaip paszvèntino, tū- 
jaūs tė iszbėgo. Nuėjęs toliaū im pėklą io 
rūdo labai daug velniu. Kaip ėmė szvėn- 
tįt, pradėjo velnei rėkt: «Neplikÿk akiū! 
neplikyk akiú!» Ó jissūkė; «Atidfikit mano 
rasztūs, tai ūsz jums nėko nedarysiu». 
Alė tasai, katrūs turėjo tūs. rasztūs, nea- 15 
tidavė. Tūjaūs suriko Leciperis: «Meskit 
t4, katrūs tūri tūs rasztūs, ant Dimijono 
lóvos». Ó tū lova priklotū britvu ir pei
liu, ó per tūrpus ugnis aína. Paskūi pak- 
lūusė klėrikas: «Kàs tūs yrū per Dimi- 20 
jons?» Jėm velnei nenorė pasakyt. Kaip 
ėmė vėl szvėntįt vėl velnei rėkt pra
dėjo: «Akiú neplikyk, akiu neplikyk!» 
«Pasakykit mūn, kas tūs per Dimijons, 
tai neplikysiu». PasŪkė jėm velnei sustėję, 25 
kūd yr girioj vënôj dvylika razbūinįku, ó 
vyriūuses vardū Dimijonas; tai dėl jó 
szìta lóva bùs pó smėrt. Ó dabūr tūs 
rasztūs tūs vėlnes, katrūs turėjo, cybda- 
mas isz kepurės iszėmė ir mėtė jėm pó so 
kojų. Pasiėmęs klėrikas rasztūs ir grįžo 
ñamó. Ale vėl užėjo pas tą razbūinįką. 
Klūuse razbūinįkas: «Kokiüm spūsabu tūu 
rasztūs atidavė?» Klėrikas sūko: «Kaip 
pradėjau akis jėm sū szventū vūndeniu 85 
plikyt, tai jė pradėjo rėkt «Neplikyk 
akiú». Paskūi suriko Leciperis «Meskit 
tą, katrūs tūri rasztūs, ūn Dimijono ló
vos». Tújaús vėlnes rasztūs mūn nutrenkė 
pó kóju». Paskūi razbūinįkas klūuse: 40 
«Voigi, koke tū lóva?» PasŪkė jėm klėri
kas: «Tū lóva pilna britvu ir peiliu, ir 
ugnis per tūrpus aina». Nusigando razbūi
nįkas ir sūko: «Ar negali tū mūn dût pa- 
kūtą?» Klėrikas atsūkė: «Aimè in girę, ir 45
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ìmk sàvo tą obelinę szlėgą». Nuėjo in 
girę toli àn tókio kalnélio, ir bùvo netoli 
kėlės. Klėrikas paėmęs szlėgą inkasė in 
žėmę, ó kotą paliko laukė, ir lepé ván- 

5 denį nèszt sù burna, sàko: «Eòi bus ba
lutė, tai melskis, ó kaip bus sausa, tai 
vėl nèszk». O razbūinįkas pràszé, kàd 
tik jó neužmirsztu.

Klėrikas ėjo namó sù rásztais. Paré- 
io jęs namó paródè tėvui, kàd jaú àtsémé 

(=atsiėmė) rasztùs. Tėvas džiaugėsi, kàd 
sunúsjaú jó. Paskùi sunùs pastojo ku
nigu, toliaús pó keliu métu pastójo bys- 
kupu. Jaú iszėjo keli mėtai, ir užmirszo 

15 jis tą razbdinįką. Vėną rėžą važioje tàs 
byskupas per tą girę, ir pakvipo jėm 
obūlei. Ó buvo žėmės czėsas; žino, kàd 
nėkur žėmą obüleí neàuga. Siùncze sàvo 
kùczériu atnèszt obùliù, sàko: «Czè kùr 

20 nórs tùr bút obùliù, màn tèp labai kvépa». 
Kùczèrius nuėjo, ràdo, alé negál nuskìnt. 
Szaùke byskupą. Byskupas pàts atėjęs 
ràdo dėdėlį jaú žitąpasėnusį. Kláuse bys
kupas: «Eó tù czè klūpai?» Dédélis atsáké, 

25 sáko: «Asz buvau razbūinįku, tai mane 
venas klėrikas czè ànt pakiltos pastáté, 
alé turbūt numirė, kàd mane neateina 
paléist». Atsiminė byskupas, kàd jis pats 
pastáté. Pradėjo jis spavédót: kaip tik 

80 grėką pasáko, tüjaús obñlys nupúía, ir 
visi obüleí nupula, ó dù nó virszúnés ne- 
pñía. Kláuse byskupas, — bò máto, kàd 
dà dù grékùs turi, —- sàko: «Àr neuž- 
muszei tėvo?» Sàko: «IJžmusziau» Atgàl 

86 vèl kláuse «Dà sakyk vėną». Razbáhukas 
sàko: «Neatsimenu». Byskupas sáko: «Àr 
neužmuszei kokį byskupą»? Tadà atsi
minė, sáko: «Ùzmusziau?». Tñjaús tà obe
lis pagriùvo, ir dedélis in dūmus pavirto 

40 ir prapūlė, ir buvo szczésl^vas.
(Изъ «Á. Leskien und K. Brugman. 

Litauische Volkslieder und Márchen. 
Strassburg 1882» стр. 228—2 31. № 3 2).

NS 6 8 . Ape mergūitę ir jós mūczeką, 
katrà bùvo rágana. B.

Bùvo véna naszlé, ó jì bùvo rágana.
Ir bùvo vénas vyras naszlys. Tà naszlè 
turėjo tris dukteris, vėną sù véna akè, s 
kitą sù dvém, ó trėczę sù trìmi akim; ó 
tàs naszlys tik turėjo vėnąmergėitę. Ėmė 
jé ir apsižėnyjo. Tà móczeka nemylėjo 
sàvo vyro dukters. Vis kas dén gáne gal- 
vijùs, ir lépè tà rágana, kàd tà mergàité io 
mūiszą linu kazdén suverptu ir iszáustu 
ir iszbaltįtu ir gūtavą vakarė namó par- 
nèsztu. Tà mergàité nuėjo ànt kapiniù 
pàs sàvo m0tiną ir pradėjo ànt jós kàpo 
vèrkt. Motina žėmė pradėjo sakyt: «Né iš 
lyje, nė snékti, ó nó mėdžiu rasa krinta» 
Tadà mergàité atsilėpė: «Nė snékti, nė 
lyje, nė nó mėdžiu rasa krinta, tik àsz 
czión verkiu» Pakíáusé motina: «Kógi 
verki?» Atsáké mergàité: «Mán lépé rá- 20 
gana móczeka, kàd àsz kazdén tñs linus 
iszvèrpcze ir iszbūltįcze ir iszáuscze, gá- 
tavą vakarė namó parnėszcze; ó linú célas 
máiszas prikimsztas» Atsáké jei mótina: 
«Kaip nueisi ànt lauko, yrà tóke kárvé tàvo 25 
pulkè: imk tą mūiszą sù linais, kiszk tai 
kárvei in ausį, ó per kitą isztráuksi, tai 
bùs gátavas á u dėklas ir suverptas iszáus- 
tas ir iszbūltįtas? Ėmė teíp ir padáré. 
Tadà rágana mislyje, kaipjipadáro. Eitą so 
dėną vėl dávé kitą mūiszą linú ir léido 
vėną dukterį sàvo dabót sù véna akè. 
Kaip iszėjo ànt lauko sù gyvoleis, atsi
sėdo abi tós mergáités ir tą linú mūiszą 
pasidėjo. Àie tà raganiùké sáko: «Kodėl ss 
tù nedirbi? Vakarė nebus gátava? Ó szìta 
sáko: «Àsz táu tą galvą pajeszkósiu? Ó 
tà ráganos duktė atsáké: «Tik tù dìrpk.» 
Àie bèt ji mėgo užsimūnė, ir pradėjo jei 
gilvąnėžėt, tadà sáko: «Pajeszkókgi biskį.» 40 
Kaip ėmė jeszkót, ir pasáké: «Cziuczió 
liūlio, vénakèle!» ir užmigo tà vénà aids. 
Tadà mergàité paėmė tą mūiszą sù linais,
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átneszó pás kėrvę ir tfls linüs kiszo in 
ausį, per kitą ėmė íaúk jaú ėudeklą gá- 
tavą, iszbėltįtą ir iszėustą tėp grąžei. 
Paskui priėjus szaúké: «Sésut, kelk, jaú 

6 gincim ñamó». Pakíáusó rúganos duktė: 
«Yoí, távo dárbas ár gátavas»? Atsáké: 
«Gátavas». Kaip ñamó párginé, pádavé 
mėiszą su áudekíu. Bágana kíáusé pás 
dūkterį sávo: «Ár matei, kaip j i  padáré? 

io «Atsáké vėnėkė: «Nemacziaú, ász mėgė
jau , ó ji dirbo? Trėczę deną léido südvém 
akim ir vėl dávé mėiszą linu ii* vėl lėpė 
teip padaryt, bet tá mergáité ir tą teip 
užmigdė. Ketvirtą dėną lėido su trimi 

16 akim. Ėmė migdyt, alė ta neužmėga, sáko: 
«Lépé mán mótina, kád ász táve dabócze, 
kaip tu padarai.» Ėmė véí ir tai teip gėlvą 
nėžet. Pradėjo teip vėl migdyt, užmigdė 
dvi akis, ó treczė tik biskį prisimėrkė. 

20 Paskui mergáité paėmus mėiszą nūneszė 
ir  vėl kiszo linüs in ausį kárvés, per kitą 
ėmė lauk ėudeklą sūverptą, iszėustą ir 
iszbėltįtą, ó tá rúganos duktė viską máté. 
Priėjus mergáité sáko: «kélk, sésut, jaú 

25 gincim namo? Parginė ñamó, ir pasáké 
rúganos duktė: «Viską macziaú, kaip ji  
dáro?»

Tadá rágana ėmė papióvé t į  karvutę. 
Nuėjo vėl tá mergáité ant kapiniu, pra

šo dėjo verkt. Mótina atsilėpė žėmė’, sáko: 
«Ársnékti, árlyje? Nėmėdžiu rasa krinta» 
Atsáké mergáité: «Nė snėkti, nė lyje, nė 
rasá nó mėdžiu krinta, tik ász czión 
verkiu». Pakláusé mótina isz žėmės: «Kógi 

86 verki?» Atsáké mergáité: «Jaú tą karvutę 
máno papióvé». Pasáké jei: «Aík ñamó, 
prasz^k, tegül táu dfida žėrnas iszczystyt. 
Ó tosė žarnose rasi žėdą ir mėžį ir ėvižą, 
ta l tú jñs pameszk ir pasodykpóíángu?» 

40 Tá mergáité pás sėdželką beczystydama 
rádo viską, k4 jei sáké, ir pasodino teíp, 
kaip jei lépé. Ant rytójaus rádo tén szü- 
linį vyno ir medį sú obñleís.

Ir atvažėvo vénas karaliúnaitis. Pake- 
45 liúi važiddamas gávo teñáis tó vyno ir

siuntė tą rėganą pasėmt tė vyno ir tū 
obflliū atnėszt. Kaip atėjo tė rėgana pės 
tą szūlinį, tas vynas labai gilei pasidėrė 
ir tė obfilei auksztaiiszkilo. Paskui atėjo 
ta mergaitė, tai tės vynas pasidarė pilnas 6 
szulinys, ir tė obulei visai žemai nuėjo: 
paskynė obūliū ir pasiėmė vyno mergaitė 
ir nūneszė karaliūnaicziui. Karaliūnai- 
cziui labai patiko, sėkė: «Ūž t6kį trakta- 
vėjimą asz tėve žėnysifis.» Paskui rėgana ю 
iszgirdus tėkius žėdžius ėmė mergėitę, 
pakavėjo in tokę kamėrą, užrakino, 6 
savo dūkterį lėido ūž karaliūnaiczio.

Važiflje rėganos duktė im bažnyczę 
ėnt szliūbo, alė negėli tais czeverykais 16 
apsiaut, katrtis dėvė karaliūnaitis mergai
tei. Ėmė rūgana nutėszė kėjes savo duk- 
tėrs, paskūi ir ėpavė ir iszlėido im baž- 
n^czę. 6  t4 mergėitę palėido vėl ganyt. 
Bet ta mergaitė lėkė kaip paūksztis ir 20 
lėgdamė sėkė: «Kūku, kuku, raganiūkės 
kėjos nutaszytos!» Iszgirdo karaliūnaitis, 
kėd teip šėko; mislyje, turbūt mėn apmai
nė piną. Padėrė reviziję ir rėdo, kėd 
teip nutaszytos kėjos. Tfijaūs tą pavėrę, 26 
6 sū tai apsižėnyjo ir gyvėno gerai.

(Изъ «А. Leskien und K. Brugman. 
Litauische Volkslieder und Mūrchen. 
Strassburg 1882» стр. 233— 235, M 34).

Къ діалектологіи Ковенской губ. 80

№ 69. Скороговорки въ записи Проф. 
Каз. Явниса изъ Росс. уѣзда.

1. Lip vapsė į viksvė, ir tė viksvė vis 
vizg —

2. Ši šikšnė, tė šikšnė, visas šikšnas 85 
šikšniškai įšdirbtas. —

3. Bljiuds pliudur priuda vidurė.
4. Tū šęn diėną ąnt vienės akies 

a p sp itra i, ryt6 if ąnt ąntrės —  kaip? 
(вмѣсто ожидаемаго, но невозможнаго40 
♦apspitrsi подставляютъ будущее отъ 
глагола apspitrėti, то есть apspitrėsi).
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№ 70. Эйрагольсній говоръ.
(Užrašyta tiSs Airi6gala.).
По записямъ Юшкевича.

Ео tujej, kunįgėli, sudajčio!
5 Sudajčio, sudajčiutėle!

Ugaj pamiegėly’?
Miegą bemiegątiem 
Iškirto karelius,

б Išpylė pilelę.
įo Katro tau, kunįgėli,

Daugiau pagajlėje?
Ne tajp gajla man pilelės,
Kaj man gajla kareliu.

įo Aš pilelę supiįsiu 
15 Dvejejs, trejejs metelejs,

O kareliu nebužauginsiu 
Nej dešimtis meteliu.

(Изъ «Сборника статей отдѣленія рус
скаго языка и словесности, т. П. Ли- 

20 товскія народныя пѣсни. И. А. Юшке
вича. Спб. 1867» pag. 10 Л я  4).

N9 71. Ko tu je j, tėv u tė li, sudajčio!

Sudajčio, sudajčiutėle!
Ilgaj pamiegėly’?

25 Miegą bemiegątiem,
Užvažiavo svetelej,

6 Išvežė sūnelį.
Katro tau, tėvutėli,
Daugiau pagajlėje?

30 Ne tajp gajla man žirgelio
Kajp man gajla sūnelio.

įo Aš žirgelį nupirksiu 
Ir pirmajsiajs metelejs,
O sūnelį nebužaugįsiu 

35 Nej dešimtis meteliu.
** *

Ko tujej, motinėlė,

15 Ilgaj pam iegėlė’?
Miegą bemiegątej 
Užvažiavo sveteliu,
Išvežė dukrelę,
Ir dukrelės krajtelį.

20 K atro tau, motinėle, 
D augiau pagajlėje?

Ne tajp gajla man krajtelio 
Kajp man gajla dukrelės. 
Aš krajtelį sukrausiu 

25 Dvejejs, trejejs metelejs,
O dukrelės nebužaugįsiu 
Nej dešim tis m eteliu.

(Изъ того-же «Сборника, 1. 
10— 11, Ля 5.).

№ 72. B itu tė , lingo!

Bitė, lingo linago!
1. Kas bitę mokė

Lingo, bitutė!
Anų gražiu moksleliu? 20

Bitutė, lingo!
Bitė, lingo, linago!

2. Bitutis mokė
Anų gražiu moksleliu

Lingo, bitutė! 25
Bitė, lingo, linago!

3. Smk, siūk, bitutė,
Anūs gražius korelius.

Lingo, bitutė!
Bitė, lingo, linago! 90

4. Nešk, nešk, bitutė,
Aną saldų medutį.

** *
Sesulė, lingo, linago!

Sejė, lingo linago!
Kas sesutę mokė 

Lingo, sesutė!

6

10

c. pag.
15

85
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Ano gražia darbelio?
Sesutė, lingol 
Sejė, dingo, Imago!

Moėmtė mokė
'5 Ano gražiu darbeliu 

Lingo, sesutė!
Sejė, lingo, linago!

Verpk,' verpk, dnkrelė,
Anus baltus linelius.

10 Lingo, sesutė,
Sejė, lingo, linago!

Ausk, ansk, dukrelė,
Anas plonas drobeles:

Lingo, sesutė!

15 (Изъ того-же «Сборника», pag. 16 —  
17,16 10).

Ns 73. Вѳкиінянсній говоръ.
(Viekšnių tarmė).

Удареніе ’ (^нисходящее),-'’ (==восходящее), 
20 л (=восходище«нксходящев иди сильно-средин

ное) ставится надъ додгянн гласными я средними, 
а ' (gravis) надъ краткими; а—средній звукъ между 
краткими & и б; знаки 1, 1 соотвѣтствуютъ сред
нему звуку между Ï  и і ;  ą —средній звукъ между 

25 оя и на.

1.
Ôi dukrèle, dukterėle, ôi, ôi! •... 
Myliék sâva matušėle ôi, ôi, 6І1 :
Numits tâva matušėle, ôi, ôi!

80 Tù paliksi SYratèle, ôi, ôi, ôi!
. Gùl matūše ąnt lenteles,. .
Vėrk dukrele pry šalėles.

Oi, matūše, matušėle,
Ar bematâ sâv’ dukrele?

85 A r begirdi gaid(ž)ė bâlsa,
Ar dukrelė griâudë vėrkįnt?

Nié mąn rêike gaid(ž)ė baisa,
Nié dukrèles griaudė vėrkįnt! 
Tik mąn rūpi keliuonėle 

4 0  Ÿ ąmžlna viėčnastėle!
Oi, matūše, matušėle,

Àr nièir ilga ši naktele?
Kùo bùs ilga ši naktėle,
Ar nemįnkšta piernatėle!
Abliaus skeidū podūškėle,
Pluonuės drùobes druobiUèle! 5

2.
Ói, kūliau, kūliau šiaudus bė grūdū; 
Padariàu alėti grynū avižū.
Móna alùtis— saldus midùtis.
Ąnčgiėriau mergele skàiste rauduóna. io
Móna ąnčgerta, móna myliéta .
Išiėje y l&nka šeinėle grièbti.
Kéìk brūkiu bràuke, téìk griàudè vėrke; 
Ant nàuje grìéblèle susikrìsdamà.
Oi, žėme, ŽBme, žėme jopduóje, 15
Atiėmė tù móna tiéva, muótina,
Àtiémé móna brùoli, sesèle,
Atimk ir mimi vàrga mergele!
Mergèle móna, jaunuóje móna, 
Ne-ysìsiutinósi jauna badamà! 20
Vargèlió gimiàu, vargelio àugau,
Ūž vàrga bernèle ir nutekièjau!

. 3 .

Kuóks-tgn lengvus pailsėlis naujame svir« 
"fs« nèlie: 25

Vièjas.pùte, svèrnas ūžė, balandis bru
ki va!

Eisiu laukąn paveiziėti, kuóks viéjèlis
pūtė:

Ar gailesiu tquvièjeliù y laivėle tūpti? 80 
Tūo laivėliė balti šilką, ž&H meirčaėlė, 
Balti šilką mastinįnka— rąnkuovėliems

siūtll
Ž ili, griži meirònèlS —  vainìkèliqu

• pįnti! 3>
Susiskynus, nusip^nus seksiu ąnt galvėles, 
Užsisėgus ąnt galvėles siūsiu ūž stalėle!
Aš, mergele, tàvi klūusiu, àr tù muóki

¿usti?
Kàs įšmūokys mùni jàuua, nebièr matu- 40

šėlės!
s
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Eàs išmuoke gegužėle gïrèliè knkôuti? - 
Gegužėle DèiVa (irgi Diêvà) leista gïrèle

kukôutï!
Aš, berneli, tàviklâusiu, âr tù  mûoki 

6 ârtï?
Eàs išmūokys mùni jâuna, nebiêr tetu-

êèle!
Eàs išmūoke baląodėli gïrèliè brukôutï? 
Baląndėli Dêivas léide gïrèliè brukôutï! 

іо (Užrašė gydytojas p. Bùkantas, gruô- 
• dyje 1901 m. Akceotâvo K. B. pagal 

tôs parapijos žmogaus ištarmę).

Ns 74. Хвейдано—ШвеншюшснЙ говоръ.

(E vêdarnos— Švėkšnos tarm ė).

15 Циркумфлексъ выражаетъ назидаю
щую интонацію, грависъ на долгихъ 
гласныхъ. —  восходяще - нисходящую; 
акутъ ставится только на краткихъ глас
ныхъ и означаетъ главное удареніе безъ 

го интонаціи.
щ =  долгому и, ч =  долгому i; ą, ę 

означаютъ средніе звуки, первое между 
о н и ,  второе между е и і, произносимые 
въ носовымъ оттѣнкомъ; ų, į — узкіе 

25 звуки, соотвѣтствующіе русскимъ у, и, 
но .съ тѣмъ же носовымъ оттѣнкомъ, ко
торый при всѣхъ четырехъ названныхъ 
гласныхъ изображается чрезъ n; g, k пе
редъ а и проч. гласными означаютъ смяг- 

80 ченные согласные g, 1с напр. gâta =  
géras, kapu =  kepu.

Вслѣдствіе того, что при восходяще- 
нисходящей интонаціи центръ аккусти- 
ческой тяжести находится на первой ча- 

35 сти дифтонговъ ai, ei, вторая часть, т . е. 
і, въ громадномъ большинствѣ случаевъ 
не произносится, напр. vàks вмѣсто vai
kas, svèks вмѣсто sveikas; дифтонгъ же 
ui удерживаетъ вторую свою часть, по

де тому что первая часть, т. e. и, не удли
няется до количества двухъ моръ въ си

816

лу ударенія, напр. вин. п. kuilį (== ка
бана); точно также дифтонгъ au, хотя  
имѣетъ подъ, восходяще - нисходящимъ 
удареніе двухморную долготу; однако 
удерживаетъ вторую часть вслѣдствіе 5 
устойчивости гласнаго u (ср. vilks —  
волкъ, liguoùs —  больной человѣкъ, съ  
исчезновеніемъ а, і  при жемайтскихъ 
vaìsj«8— плодъ, kataras«— вчетверомъ, 
pdidžjtts — гончаръ, въ которыхъ слабо- де 
ударяемое и  конечнаго слога не исче
заетъ).

Хвейданскій (Evêdarna) ж Швещдшш- 
скій (Švėkšna) говоры относятся къ 
u-кающему и анусварному или. юго-вос- is 
точному жемайтсному поднарѣчію, напр. 
pqmifa ( =  пастухъ), lqmifa ( = 1 .  талія,
2. стволъ дерева отъ земли до вѣтвей)= 
сѣверо-западнымъ жеиайтскимъ peimoù, 
leiraoù, верхнелитовскимъ pièmuó, lié- 20 
muó; žąnsis (=гусь), ąūšas (=дужка), 
kęūsas (Дус< =  kęibsas), ap-kębsti (= to -  
lerare), gįfisla(=mHja), lįėsti (=лѣзть), 
skįbstas ( = жидкій) ap-skųfisti ( = обви
нитъ), rųbši (=родъ, видъ; ср. греч. 25 
i^YX0«)-

Относительно общихъ примѣтъ нижве- 
литовскаго нарѣчія см. «Описаніе гово
ровъ Россіенскаго уѣзда», мою статью 
въ Памяти, кн. Ковен, губ. на 1893, so 
«Описаніе Россіевскаго уѣзда». Ковеа 
1893.

Сообщилъ ороФ. класснч. языковъ Иип. 
С.-Петербургской Р .-Католической Ду
ховной Академіи Кс. К. Янн ясъ. ss

Kauk à.

(По записи проФ. К а з . Явниса).

GâdtIS, toriêdams dvidešįmti m etu 
pàded kjaùSi; tą& kjaūši rėk pasirito 
ųdiėti t[ puidèli 6Û pinkàs ii* ąnt tuo  40 
puidėle rėk sène muôtrièkS sièdiêti 
tris miėnesjus. Può trijųū miėnesju t^š 
kjaūšė ųšsilup kauks. Paskūi rėk  ą n t
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trnobuòs anaih lizdą patàsqti. Kéleta dq- 
nądi pralėdus, ąbs jau pràded naftda nė- 
šti. Kaùkm rėk dritti il* vaìgqti: ąkš valga 
viskąn1), ką0 tiktà valga žmuogds.

6 Kaktas atsftįnk tàp, jnòg pàté kaùks 
àtlek prq žmuogaūB ik pràded àjuókjus- 
tnòkjus nièkùs nėšti; jé žmaogbs prizam 
tuòkjns nièkùs, tàd può tuò kaùks pràded 
il* garùs daktus nè&ti. Tàp, pàsakuo, kàd 

io vqna kaita žmuogus abràda kuoritè dvè- 
ja ta  rqšk6tšj'a qugljqò. Ąės tàs ąnglis 
qépqii saù ąkt rèkala ii* viėl' podièji kuo- 

. dèli tuò patìguò vqtuo. Rqta véz, vièl' qrà 
qngljuò kuodiè: trèti rqta ràda jaù grul

la dqò. Pasktìi kaùks matydama, kàd žmuo- 
gós jam nùt anuò viskąn, pradiéji il* 
pinįngus nešti. Tuodiéf tàs žmuogds di- 

: deljn8 tortùs qgiji.
Tàp-pàt pàsakuo, juóg vqna imuogùs, 

20 iùmòdams kàd kaùks uà sùduorù, atrà- 
dis rqta mèta kuodiè ąngljųĖ, qšnėšpns 
(=qŠ8inėšis) ąšptįli %ùt ièmis. Kàd pqii 
tàs ąnglis ąM 2èmis ànarii pasiruódi, juóg 
pii* laùkqn (onmaicoBO ynoTpedjaeTca n 

25 laùkn) pinįngus. Ąiis pasilęiikis prq žėmis, 
véz, ai* tqsà, ali jaù niéka nabipamàti: 
nè ąngljųb, nè piiungqò. Ik può tuò atei* 

. tikima tuk imnògtu kaùks nièkmmet pi- 
ningqò nàbneèi, bàt nùt anuò paskùi jM'à- 

80 diéji kitarii nèèti, tàp jnòg pàSara anarii 
Botèka lig žųmndvide; grmdà tjš mqgqò 
qànqka ik tàp tooljaùs.

Vqna kakta, pàsakuo sène ¿muòùis, 
kažikuoks žmuogus turiéjis kaùka. Può 

35 kalièdn tifo ¿muogùs nmsisąmdi vaiki. 
Gaspaduòrjus, ltfgdamnos suvaikjù, qšiq- 
ga, juòg vaikis tuk kasdqoa rytmetį su* 
malti può pùspmri rugjuù. Vaikis prq- 
sidevi. Pikma rtfta qSèji malti; mal-mal 

40 vis nagai qSmalti vìbuò graduò: vis qrà 
ik qrà pùspmrié graduò; jaù apmàla vi-

1) 4 п въ словѣ ѵІ8к%п произносится съ нис
падающ ею интонаціею въ противоположность 
слѣдующему кфп, гдѣ %п имѣетъ восходящ е
нисходящ ую  интонацію.

sės giknas sù mdtàs, vuò graduò Boatti 
vis napkbęng. Jaù qàaùàa, vadiÙ vaàki pùs- 
nįtše valgųti. Gaspadini klaùs vaìkje: «ab 
pėbęngė malti»? Tàs atsàka: «Né, napà- 
bęngjan, dak kqk-tqk lika». Ąiitra rįta  5 
tàp-pàt nasnmàla visqò graduò, trèti 
tàp-pàt: nièkaduòs nagaliéjt pabęhgti. 
Atėji nedièlis dqnà. Vaikis, mfsliq saù: 
«Kuks tšė velns prqstuòji? Peknà mèta 
kàs rtįta gailėjau può pùspmri lęhgvė, io 
sumalti, vuò dabak pak ned téli napšbęn- 
gjau. Kàs nnòr|nt (partieipium =  può- 
rįnt) tšė tuk briiti prqstuòjis. Rèk feti 
prq kunigèle ruòdas pasiklaùsti». Nraè- 
ji8 pàs kùniga (geuit.) vaikis sàka: «ku- ìfl 
nigèli, tàp ik tàp, ką0 à§ turò daruti? 
Mùnq naatidriis ik alguòs diéltuò, kàd 
nagaljù graduò sumalti».

Kùniks ansili tàri: «Matuti, kàd tàs 
žmuogus qrà nà sù duorù; vùo tuodièF 20 
rqtuò rqta nurèjis malti kalbièk puòte- 
ijusikkalbièdams šakpė grėbk q pùspmri, 
ik jè kqòràsi tarai įndf, riėžk q žėmi, kàd 
q skedeklas qšlakstqtum». Vaikis tàp ik 
padàri. Kalbiédamspuòteijus,sakpè grėbi 25 
q pùspmri ik q§traùki katrfiti; kagi svqgi 
tą0 katdrti q Sèmi, kàd ik q skedeklas 
qSlàksti. Può tuò tmjaùs pàbpngi malti. 
qèji8 q trnòba sàka gaspaduòrems: «Jaù 
ik dš bęht kakta pàbpngjan malti». Gas- so 
pedini suàùka: «Vuò tù prakàktàsis žmuo- 
gaù, ką0 tù padarė». Anà.biég vgzièti: 
katriitis badripsus ąiit grįndžjųfi. Tàs ka- 
tiùtis ik bùva kaùks. Tàp-pàt pàsakuo, 
kàd senqò senuòviè kažfkuoks vaikis gàva ss 
žini, kàd anuò gaspadnòijns tuk kaùka. 
Ąns pradiéji sekgièti, bené pamatqs tą0 
kaùka: Vqna vàkara ąbs pamàti, kàd 
kaùks paklièki ir pruò tšjūkura ąht truo- 
buòs aùkàta ąhtliėki. Rqta mèta èt vS- 40 
ziéti qùt truobùos bené pamatqs kaùka. 
Ąntšifpis pamàti vqna įnda kuremi bù- 
vęn (arbà bùvusis) žildinė. Ąiis supràta, 
kàd tq žildinė bùva padièti kaùkm. Tqò 
pàti vàkara ąbs pamàti gaspadini vièl 45

s*
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kąHkuoki valgi ąittruobuds. Pas- 
kft ąiLS pallpisąiit aūkšta ųšvalgi žildinjus 
ii: ųdiėji miėšlųfi įbda, tuo p£ts palįii- 
d$ns tj. paliepi klausuos: Eis tšė bdis. 

b PaHiėki dū kauki ir pasitrapi pis įbda. 
Tdzdu kauki pamatšjusin, juOg įndi qri 
n i žildinė, bit miėšlk, pradini tatp skvis 
šnekištąs. Vqis siką: «Matuti, gaspa- 
dubrė vėdums n&bnuof, jmktk tfš vėdums; 

10 gaisya liekti pis kita žmuogais». Antra
sis klaus: «ai* vėdu iiž tudki paniekinimą 
duovimiosva taih gaspaduorjui? Rėk mž- 
dėgtijaiji, visi anub p&šalė tasudegtp). 
Pitmėsis klaits: «vuė kai* vėdu patšjidu 

16 dįkgsva, kituės vįtas dafr naturiėdamu?» 
«qri M  jaije stabuke», atsiki ąiitiisis, 
«vedu patšjidu, jaiji mždėgusju pasi- 
sliepsva tuo stabuke ir jž difbau, difhkiau 
tnrjais, kid visi gul». Tai pas&kjuąju, 

90 abidu kauki Išlieki uit truobuos. Vaikis 
nieką nablaikdams nmlipa ntū truobuės 
ii: vez kis btfcs tuoljaus. Pamiti, kid 
jais ja i  pradini nbkti; sužidina visis, 
all ja i  būva nib liks: jais ja i biva pis- 

25 degi s. Pits nidka niekam nasak^dams 
pabišga stabulies vėziėti, kuriui biva 
kauki pasisliepęn. Atradis stibuli, vaikis 
įar& ražkila abddn anu&a galt» Ser- 
mikšne kielės (kiti medžji nagai tuo- 

80 kjųb nalabųi daktu mžkqlju6ti) ii* atnėšis 
tą i stkbuli prt[ dėgąnte jaije, tfdriėbi 
t[ igni. Valąndėli pralėdus sprniga sta- 
buliž tip kid visi pišalė suskąmbiėji. 
It abidu kauki sidegi tuo ugnie,

85 Jš kis pamita kaūka balekąnt ii* 
nuof- anąii nmkrat^ti, tit ųri atįmti nit 
anui tis daktus, kuijūs kaiks nėš, tis 
tuf anim šptyga paru6dqti ii* pits tuf 
kii grėtšjaisė biėgti pu5 pastndgis. 

40 Kauks tii karti mčt nešamųfisjus dak
tus ii* supiki s lėk tuoljaus. Vuo j e 
tis, kurs šptįga parų6di, napaskųmb puo 
pastudgis palįisti, tid kauks anąi ipmet 
utimis (arbi utiėliėmis), kuijuomis tis 

45 žmuogis niėkaduos nabgal nrasikratĄti.

№ 75, Андреевой говоръ.
Угловатый циркумфлексъ (‘) озна

чаетъ ниспадающую интонацію, обыкно
венный акутъ ( ')  —  удареніе краткаго 
гласнаго безъ интонаціи, старинный б 
акутъ (') —  равномѣрно - восходящую 
интонацію передне - вторичнаго проис
хожденія, тяжелое— gravis (') удареніе, 
какъ у Станевича въ переизданіи грана
тики 1737 г., означаетъ нижнелитов- іо 
скую восходяще-нисходящую интонацію.

Изъ двухъ знаковъ ударенія, нахо
дящихся на одномъ и томъ же словѣ, 
первый означаетъ главное, а второй—вто
ростепенное удареніе,, и перевернутый іб 
головою Внизъ h (q) обозначаетъ долгое 
і, перевернутое m долгое u (ш); ę и о съ 
точками внизу означаютъ средніе звуки:
1) между е и і, 2) между о н и .

j послѣ согласных» означаетъ жхъао 
смягченіе.

Андреевскій говоръ принадлежитъ къ 
сѣверо-западному жемайтскому поднарѣ
чію и (см. Росс, говоры, статья проФ. Каз. 
Явниса, въ «Описаніе РошеНскаго уѣзда. 25 
Ковна 1893 г.»стр. 25)вмѣстѣ съ Вевнр- 
жанскимъ и частью Горждовскаго и Ре- 
товскаго говоровъ перемѣняетъ въ нена
чальныхъ слогахъ, пралитовскія сочета
нія: tja, tju, tjnr, tjo, tjau, djä, dju, djra, so 
djo, įjau  въ tąjuo, tsju tsjui, tsjou, tsjau, 
dqjuo, dzju, dzjm, dzjou, dqjfen. ПроФ.
А. Брюкаеръ ошибочно относитъ Ан
дреевскій говоръ къ верхне-литовскому 
нарѣчію (см. Die Slavische Fremdwörter »  
im Litauischen, во введеніи, pag. У TIT.). 
Такъ какъ сочетанія tja, dja и tjai, tjai 
въ немъ переходятъ въ te, de, tö, dė, 
то несомнѣнно, что этотъ говоръодинъ 
изъ нижне-литовскихъ. 40
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Ęndriėjkviškju tarmė.

( n o  3& i i b c h  npo*. Kas. H b h h c s . ) .
Kažikuoks karalj us turiėji trissdmus, 

t{š kriijuk du dide mųliėji, vuri trėtsjurije 
6 nakpkęnti. Atskktis turidiėl tris šįmtus 

raudurinųkju, tiri nakižkęntamokj ou 
stknou: ėk sau kut tįnkams. Šis paklaksi: 
kai iiš tri.ru ėti? Tieks pamurijis sk rąkku 
atskki: ėk tęk. Namitis miksų vaigšus, 

10 pasijiėmis atskat^tųksjos skvęi pinįngus, 
atsisveikinis sū brurilės ii gęktimis, ųš- 
vtįka; vuri nalęngdams nė giiįu nė pelkju 
ėji tęisjau tį tąk šąli; t{ kriręk tieks pa
mūriji. Bėdams ražėji tį kripus, kriijųnsi 

16 atrkda krilis vikrus bkkasąntsjus dokbi. 
Sis paklaksi: vuri kąri jums tsė difbat? 
Dęribkasė atskki: turi vęituo qi paladuots 
žmurigus, kurs mums ųsiskuriliji trisšįik- 
tus raudurinųkju, vuo krid mirdama naqš- 

20 simuokiėji, dabaitsjou qškš£usis rinurikdi- 
na sudėgįnsma. Karalatis ąntsipuldams 
prkši rinųk, k&d turi nadartjtum; brit šęi 
.niė klausuti naklaust^damis dkri sdvąnji. 
Nieką navėkis jaunikatis ųšmuokiėji 

26 anqms ninmiriėle skubia ii kiždraudi 
mžkabįkti juri k dina. Tąk padkris ėji tuo- 
lėsnS ii atkila ri nalrib dideli surida; vuo 
btikdams parkljuokis ii paialkis bS sava 
gkla mžėji p&s vęinuris muritriškas ii pa

so sipraši kąk—nurirįntes pasivalgųti ii pa
siseki natkris kok muokiėti. Ši tį Pastas 
-pašurikusi tkri kkp trit gai btkti, k&d tk 
turiks gėlųmbiėts naturiėtumi koul Jau
nikatis visa s&va vkkarti pasiskki paraė- 

35 tis. Muotriški tąk qšgiidusi nabstęngi. 
qnėšu8i pętna, svęlsta ii sikre žmjuriniškė 
pavašina, ii dai tari: jėnuriri rištrivi prq- 
ruridųsu prtf skva pažįkstama kuptšjaus 
tai taina. Šis nabkdiės ii rtįžuos ėti tar- 

40 nakti. P&s kuptšjaus viskas anam grirri 
sekies, nės šis navęin brąkgi alga muo- 
kiėji, bkt dai duovinuriji nam&ž senuri- 
višku ii nribipadięvamąk drabkižiu; vuri

tàt nrimęnka*) bkva lièta: jaunikatis ųšpar- 
davuriji ii dakg pinįngųk Išverti. Sėnis 
pàgaljaùs kuptšjus, btikdams ndšlju ii 
bàvakju*) pri[š raitdams ražrkši jarii visa 
sava tuita ii nrimus. Tèp tàtà Us miksų & 
jaunikàtis àtgal pašurika ri didikmėni ii 
palika didzju kuptšju. Yęina kaita ąns 
leduos tikž jtikrju—màrju qsiteìkti tįviUv 
juk bà qvaijaùsiu piikinjąk. Ali jam ba- 
važjokjęnt pakila dideli aldra, susijudina io 
vąkdinis, ii nurvàri laiva prt[ kažikuokes 
sàluris, ąkt krirjuòs jaunikàtis ràda tris 
karalàtes trip-pàt aìdras ir vièju išme
stas i( turis sàluris tqilaukjus. Karalatis, 
viètrà nmsturijus, pasisktįri vęina riSànqk, i& 
nravažjšva kui bùya ketinis, ii prqsipii- 
kis grdžjųk bà gražjaksju piikinjųk su- 
grįkža nrimeì. Tsé paivežtąnji karalàti 
jièmi sak kiž pàti.

Tok tafpu karàljus tiéùs prapoùlus- 20 
jukju drikterųk qšlėda t[ visas prisės sjųk- 
tinjus ęiškuriti. Anus sjųnzdams pasàki: 
kuis t[š jqdisu ràs móna dókteres, tàs 
paįriis tįnkamąnji diž pàti ir gaks ket
virta dàli karaltjstis. Atsitiks, kàd veiks 25 
riš vqrèsnjqkju karàljaus sjqótinjqù pa- 
kljùva (Į pàti mièsta, kriremi gqvèna 
miksų kkptšju s karalatis, vnri qèjisriànuò 
ritimus natikièta pamàti juò pàti ii pa- 
žina dnąk ėsąnt karàljaus drikterimi. Pa- 90 
grįfižis prtt karàljaus pasisàki gàlis su- 
vurikti veìna ri§ ànuò drikterqù. Sfs pra- 
sidžjuga, devi gàra gnjužula pinįngųk ii 
praši, kàd ąks važjoktum ęiškuriti. Yqrès- 
nèsis tktštujaus qékeljàva ii atvrikis pàs 96 
pažįkstamurije kuptšjaus piika daugel vi- 
surikju, nuots narOkalįkgu dàktu, vurinuo- 
rièdams dar grirjaùs prqsistebièti juò pàtri, 
pàkveiti anoùdu abkdu ąkt pęitųk pàs sà- 
visąkt laiva. Šjokdu paklaksi. Yqi'èsnèsis 40 
gàrà qsi-stigavurijis ii ųšvridis, kàd kùp-

m

1) еп въ словѣ путевка — произноситься съ 
восходящею интонаціею (=  вешенкѣ).

2) а въ словѣ Ьаѵаіуи—произносится съ вос
ходящею интонаціею (̂ Ьеѵ&ііцй).
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tSiètti Ükrà prapoùlusjuòji karalâti, 
leîpi pavargti ntìi krūšta laiva. Kūd jaū 
būva tuóleì, paj utis kūptšjus šubka prt{ 
dûrju pavôziêti, kàs dèdas. Toù tabpu 

«-5 patràkièlis sjqbtintjs prqûuôkis t[š ūžpa- 
kūli mnstthrai ūnąii į  vąūdini, vuò juò 
pàti prqslkina, kūd niekam nasakijtumea 
čsąnti ųštekiėjusi. Ši nuisigąMusi ib bi- 
juòdamuos, kūd ii* juos naumskąndįūtum, 

io prąžadiėji viskąn. Ir tįštęisųū pagrįiižusi 
prt[ tiėvųū‘) Msliėpi viskąn, kàp nalâmis 
tėkta būva prąžadiėjusi. Karàljus tièûs 
džjaūgiės sava dūkteręls sulaūkis; radybų 
vęituo pàvedi natSsįūgam vyrèsnjoùjou 

16 ketvirta dàli sàva žėmis, ii* ketina namž- 
iïga jaù pakeiti vesėli, ąiit kdrjuòs dau- 
gĄbi svėtsjųū su praši, ii* prqsàki namiš
kėms keik ųmantįdamis tęiktęis.

Būt ii* mrfisu kūptšjns nanraskęnda 
20 j duju seituvwosi *). Nés anaih nnistųm- 

tam iĮ vąūdini natikiêtâ praplauki valtiė 
kažikuoks žmndgus, ii* ąšgeibiėji nūi 
prūpnltęis. Tūs žmudgus pasisàki bdik 
èsus dvūse ûnuô k dina, kūrįū karalâtis 

*25 ųšpibka diž tris šįifitus rauduônuûju. Ii* 
dūbai* ūtž gūra gūrų muokiêdams ųštraūki 
karalâti tįš pàvuojaus, fyšveži ąūt skabdze 
ii* pasūki, kub nmvažjūva ànuò pūti ir 
pamuôki, kàp gaî ūnąū suvuôkti, sakĄ- 

'80 dams: važjoūk stàtS t[ tąū ir tąū miestą, 
vuò nmvažjūvis kapnuorįntes ųsiprašųk 
^  karàljaus suòdna, kiiremi tjra ninna. 
Tqûsi atr&si sàva pàti. Kąū papàsakuo- 
jÎ8 valtinįnks pavažjūva. Šis tikiêdams 

ar» tipihs žuūdems ąūt rtyta leduos t[ miestą, 
valtinįnka minavu0tąūji. Atvtykis ųsi- 
pirka t[ karàljaus suòdna, kūmivūkštsjuo
dams aplė ritimus dzjaùgiès mūkšneli pa
tì ifbtu ànuò bùvusjuòses pàtsjuòs. Pa

io mūtąjusi tąn karalâti, vuò natikiêdama, 
kūd tūs tįra ūuuos vqfs, sąmpruotūva, kūd

1) іе въ словѣ Иёѵцп имѣетъ удареніе съ рав- 
номѣрно-вооходящею интонаціею (0.

2} ио въ словѣ веНп ѴИ08І -  имѣетъ восходящую 
интонацію.

anaih nmskęūdus, makšnėli kasnuorįutės 
atrūda ąūt krūšta. Toūjaūs tfšsjųnti sūva 
tarnati, kūri šern aprėški, karalati didele 
nu6rįnt tu6s makšnblis. Būt šis atsūki uie 
M  kažikuokjus pinįngus nadoūsis, lig i 
pūtė karalate naųšėjus. Karalūti nuorė
dama turėti pamęūkla ir minavuūni sūva 
v^ra, ųšeji pūti ii* su didzjaūsju dzjaūgs- 
mu pažins sūva v^ra. Daūg kuo nešne
kėdama, kūd kūs naqšvestum, prųsūki 10 
ąūt pūskirtuūs dęinubs bititi suūdni. Atė
jus vesėlis d eina t[š visųū pusju suva- 
žjūva svūte ii* jau ketina važjoūti baž- 
nfįtši, kūmi kūniks turėji suvęinįnti ka
ralati sū nūdttoru*) vųresnioūju; kūd toū 16 
tafpu ąbjusi karalati tini: mūna svetėle, 
kudki tūt nūdęinaa) anąū—dęinū ūš pū- 
metsjau rūkta ntti sūva skrąnūlis, tf kū- 
ręū bardama vergfybiė diždavau visubrąn- 
gjaūsjus dūktus; būt šęū—delną n&tikįita 20 
viėl radaū. Tuūdiėf naqman^dama kąk 
daruti ūš klaūsu Taihstu, kūp ūš dūbai* 
tūru elgtęis: ab munęi rėk sėnąhjii rūkta 
diėvišti, ar nadjęūji, kūrįū pibmuoje 
velta buvaū pasidibbdinusi? Visi atsūki, 25 
kūd pibmąūji. Tūdu karalati ruūdądama 
prub ląūga tūri: ąūtū mūna pibmūsis vųfs, 
vuo šitū, rubdųdama t[ vąrėsnįhji, ąūtrū- 
sis, ib ųšpūsakuoji viskąn, kūs ib kūp at
sitiks. Earūljus suprūtis visa naduorgbi so 
sūva vqrėsnju6je tfšdevi ūnąū smebtsjubp, 
vuo tesįūgoūjou jaunikatsjou pūvedi ket
virta dūli karal^stis, patvibtina juo muo- 
terifsti sū dūkteri, paskiri ft sūva tyriū- 
dinjus ib ąūt gūlųū gūla pakėli dideles s$ 
vašes. Ib ūš tęū buvaū, midų ib ūlu gi$* 
įjau,—pab smūkra varvėji, būt dąūtis na- 
regėji.

1) uo—въ словѣ naduorn, съ вооходящею инто
націею.

2) еі (nâdeina) съ восходящею интонаціею.
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Ш 76. ЯшпискИ говоръ.
(Joniškiėčių tarm 5).

* * "■* A*
Исконная долгота гласныхъ звуковъ въ 

Янишскоиъ говорѣ сохраняется только 
5 подъ главнымъ удареніемъ нлн его реф

лексомъ, а также въ конечныхъ долгихъ 
слогахъ, удареніе съ которыхъ сдвинуто 
впередъ (вапр. k&čiū, mefgū, пШій, 
mergos, кйгібіц vises gen. eg. f. etc. вм. 

іо kačię, mergę, našlię, mergös, kuries 
visos). Извилистымъ циркумфлексомъ (~) 
обозначено нами удареніе долговатыхъ 
(mittelzeitig) гласныхъ (і, п), которые 
въ Янишскомъ говорѣ на извѣстную долю 

is короче тѣхъ-же гласныхъ въ Дусятскомъ, 
Колтынянскомъ, Тверечскомъ и Поне- 
вѣжскихъ говорахъ. Если по Бара- 
яовскому, составъ долговатыхъ звуковъ 
считать равнымъ двумъ морамъ, то въ 

ао Янишскоиъ говорѣ надо будетъ принять 
долготу этихъ ввуковъ равною прибли
зительно 1 % моръ. Напр. Дус. vlsäsnom. 
pi. f¿ «всѣ» (vtisääs), Sfilà, (=Sütilüá) gen. 
eg. «столба», gūdui dat. sg. (gftüdui) vi- 

2& štai dat ( =  vrtštai) = Я н . V^säs (visas), 
(šfila), grūdui (gūdui), v,tštai (vi

štai). £ и ё въ Янишкомъ говорѣ въ ко
личественномъ отношеніи равны тѣмъ-же 
5, 6 въ Дусятскомъ,.Колт. и др., или КО- 

80 роче говоря онѣ двухиорны. &, é изъ но
совыхъ звуковъ трехморны. Cp. b£da 
gen. eg. <С ž&slas «удила» ( =  žęslas), 
Ш& gen. sg. <  ž&sl acc. sg., mEtai nom. 
pi. <  mèsti inf. «солодить» (mfsti). Go

ss четаяія le, lę, len нереходятъ въ la, Іап, 
напр., ledui dat. sg., lekia 3 pers. praes, 
«летитъ», blėsti «сдобрять», sklęsti «за
крывать двери на задвижку», lenta, 
lenkti, lénkas =  Ян. lädui, lakia bl&sti, 

4 0  sklftsti, lafita, lankti, lánkas, «полякъ». 
Въ сочетаніяхъ lė, le, 1 твердое, напр. 
общелитов. lėtas, kalėdos, Meti, lekia

(1 =  нѣм. i  въ словѣ lesen «читать») == 
Янишскимъ lèts, kalédàs, làsti, Шла 
(1 =  польск. I  русск. лъ). Сочетаніе lė 
въ конечныхъ слогахъ всегда перехо
дитъ въ lä, вапр. общелит. sánlé, vėgėlė, s 
k£lė, lėlė =  Яниш. skulä, vėgelū (но vè
geta acc. или voci) kàlà, Ша.

Meškaūsis.

Yiėna kart m’&šlriniks pSvoge turtinga 
pėna dnkteri, nūneše j& y mišką y s&va įo 
ltuža it gyvina kai sū pačia. SugyvSna 
viena sūnų, knri&m dSve vafda Meškaūsis. 
Meškaūsis tarėja visCs žmogystes pavėik- 
sla, tik nū kSkla ligi kurnu būva apžėlęs, 
kai mėška. Patuges trėjus mėtos, ig&va 15 
dideli spėka. Viėna kart jis ir sfika sSva 
mėtinai: «Matūše, kaip gėli givėnt sū 
tėvo, kad jis yra žvėris»? «Teisybe, 
sūnel— atšaka mėtina— vargas mtn sū 
tėvu gyvėnt, niekur negaliu išeit, asu 20 
visada kietai užtaisyta, uždaryta». Aš 
eisiu sū jūo ristynim— sSka valks— 
aš jy priveiksiu it užmūšiu». KA tū jdm 
vaikei padarysi—atsake mėtina—jis tėkš 
tvirta». Bėt valks nusijaūtes dideliam 25 
spėke as&8, vadina tėvą pasirlst. Susijėme 
if ni viens ni kits neisiveike. P6 m'Stu 
valks vėl vadin tėvą ristis. Šy kaft(a) 
kai čiūps tėvai ūž vilnas, dSve y i  Ame if 
Iš kaita užmfiša. Paskui pasljeme mėtina so 
if išsivedė y jės tėviške. Tėuai dAr tebe- 
gyv'Sna mėtinas tėvs. Senfičiui nepatiks 
dnkteries sūnus ii ėmė jy smafkei neap- 
KAst nž jė Šaunfima. Mat kada viena kaft 
Meškaūsis dA jAunas būdams bėvijos sū 86 
valkais aūt kiemą, tie ėmė pešiėt j 5 apžė
lusi spr&nda. Jis tuflj mėtinai skfistis. 
«Papėšk it tū jūos»—atsake mėtina. Jis 
turėdams dideli spėka, kuriAm valkui 
sugriebs ū2 čiūpres it nutr&uk gAlva. Ūž 40 
tėkius dėrbus senutis norėja jy nužudyt 
T6 senūČia būva smafkei didelis miškas.
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KiSka fan arti negalėja pretti. Miške būva 
làbai daug visOkiu žvėrių— meškų, vilku, 
làvù, tigru... Senutis norėdama Meškafisi 
nužudyt, siuntė jy viena kart y tà mišką 

6 parvežt balkiu. Valka pasikinkęs Arkli 
nuvažiūoj y mišką i i  stAčei priràun iš šA- 
kniū— pūšiū, Sgliu ii krAun y vežimą. 
JAm bekrAunant vežimą išpūol iš tanky
nes Mlias m'aškas, apipùol jò Arkli ii* bu

io draska, 6 kùri pripùol pri jd, jis apsisuk 
sù balkiu i i  nudžiAun ant vistas. Ant 
gala prikróves vežimą, griSbe yiénài m aš- 
kai ūž kaùro, įstate y j ienas i i  parva- 
žiSva nàmó; važiūodams prò vartus nèt 

15 stiebus išlėuže. Senutis pamStes valka 
parvažiuojanti sù tokiu žvėrių, smarkei 
nusiganda ii nebeišmAne kà sù juo daryt 
i i  kaip nùjò nusikratyt. Gàlu gàie išrand: 
«Atiduosiu-misiij sAu— valka velniams». 

20 Jis gyvūną sù velneis. Netoli jė trObOs 
būva didelis ėžers ii šAly tė ežerą užlai
kydavę del velniu darža: sėdava buro
kus, rėpęs, kėlius, mdrkus... Viéna kart 
jis i i  saka valkui: «Kàs čė yra kàd mšna 

25 darža vis užpuol vagis ii  v8g’ sviklus, 
mOrkus...ar negalėtum, vaikei, pasAugot?» 
Gerai, senuti!— atšaka valks. Jis pasl- 
jim ilga šiSnkarte, nueln y darža ii atsi- 
gul tarpvagy. Netrukus mata, kad atva- 

30 žiūoj sù laive pai ežerą tiesei ant tė darža. 
Išlipęs Iš laives praded ršut mėrkus, bu
rokus pàskui ėaš y laive ii krAun. ValkB 
nička nelAukdams nfitver vagi už sprAnda, 
sušAun pòri kart par nugara i i  pristata pàs 

35 sentiti; senutis pamatęs, kàd valks tùr 
ūž sprAnda nusitvėręs jO tafna-vélni, dAr 
làbjau nusiganda kaip pirma kart: «Pa- 
lAisk jy, valks — tare; tègul jis ein, kuf 
nòs’». Bèt Meškaūsis nepalAide vėlnia, 

40 nutempė jy y pirti, kur būva i i  mėška 
uždaryta, paliepė jiems abiėms gyv Ant 
gerùoju, i i  užsklandė.

Senutis nebeišmanydamas kaip nužu
dyt valka, susitarė sù karàliu: TAm ka- 

45 raliui būva prakeikta dūkte. JI gulėja

koplyčio užvOžta gelažlniam gràbe. Kàd 
jà  išvadūot reikė pargulėt tO .koplyčio 
tris nàktis. I i  kokius tik karalius rinka 
galijotus Iš sAva karalystes, m viens ne- 
pargulėja viènos nàkties, ji vis audras- s 
kydava. Senutis nūtare, būk skOlës par- 
vėžt išsiūses ta valka pàs karalių; O kar 
ralius uždarys jy koplyčio, ii  tūnai gaūs 
gala. Tàs valks pasikinkė m Aška, O vėlni 
par kūčeri pasisodina— davės y  rankas įo 
botagą, kùriO viëna papėška Iš pundâle 
linu nuvyta— ii Išlėkė kaip vėjas. Prilėkė 
pO pàt karaliaus gOnku. Karalius išėjo 
pasižiūrėt, kàs èè sù tokiu trenksmu at- 
važiava.NusigandapamatesbAltajam'aška is 
i i  vėlni, ii užklAuse: «Valks, kO atvažia
vai»? «AtvažiAvau senūčia skOla atsiimt, 
ŠviešiAusis karaliau»! «Gérai, atidûosiu, 
jéigu galėsi paroakvôt. šito koplyčio». 
«Gérai, šviesiausia karaliau — atsake 20 
valks —  dūok tik mAna Arkliui viėta i i  
š'Ark nè sù šiėnu bėt sù mėsa O kūčeriui 
kamara». Vàkare valks nueln y  koplyče, 
pasiėmęs &ù sAvim viéna kalade kartu. 
TuOj iš gelažlne grAba šėką karalaite ii 26 
puola pri jO. Jis dAve jAi viena kalt y 
aūsi, tà pavirta ii  nebelinda daugiau 
pri jO, tik lakstė pO koplyče rėkdama 
nė sAva balsu. Kai tik gaidys sugiedėja, 
ji tuOj krlta y grAba ii užsivėže tàs gela- so 
žlnis gràbs. O valka atsigula pO grabu i i  
parmiegôja lig ryta.

Iš ryta ėja žalniėriai sumėst jO kAu- 
lus y krūva. Kaip iėja y koplyče valks 
atsikėla i i  sušūka: «Nčškit vAlgyt!» JŽal- 35 
niūriai nusigandę pogreitAja Atneše dvi 
žAsis ii  kumpi. Valks viską ant karta 
suvAlge. Par diėoa pasivAikščiojes po ka
raliaus sOdnus, vàkare jis vėl nueln y  kop
lyče gulti. KaralAite iššokusi Iš grAba ii  40 
pamačius kàd tàs pàts valks, nebelinda 
pri jff, tik vis lakstė pO koplyče ii* rė
kė, kàd antra nAkti nėedusi. Gaidžiui 
užgiedojus, ji vėl krlta y grAba, o valks 
po gràbu atsigula. Atėja paskutinioji, 45
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pàti baisióji nàktis. Dàr iš ryta Meškafi- 
sis nnėja pàs kàlvi nusikala geležines 
pirštines i t  geležine kepure. Jaü prié- 
tame6 pasiėmęs kalSdekabtūnūėja укор- 

б lyče. Iššėkue Iš grSba karalàite vêl lak
stė рб koplyče dàr didžiau rėkdama, bèt 
prî Meâkaûse nepûola. Tuotàrpu Išlend 
Iš keftës viens vėlns ii* vadin Meškaūsi 
kartôm grSjiti. «Gérai—atsSka valke—  

io tìk  jéi kàs pragrSjis, gaus sprëkti y ndsi 
i f  duos viena rėži Iš n&garas išrėžti». Su- 
slkalb ii* sėd grSjit. Meškaūsi s išgrSjij 
(iš to vėbia) ib kaip duOs sù sprėkčiu y 
nėši, vėlos ib nuvirta, pàskui sù gelazine 

15 pirštine kai pabrėž pab nugara ib nuafde 
sù vlsOm gÿslom; vėlns čypdama sprùka 
y  kerte. Pàskui išlifida antras velniūkštis, 
ib t& Meškaūais nutaisė. Ant g&la iškū
prina pàts viresnÿsis bïesas Ï vadin vėl 

20 kartom gràjiti, sakydama: «Jéi kàs iš- 
grSjis, tėm prigulės karalàite». Meškaū- 
eis sutink. Nù jiedu imtis, nū imtis, ш 
Tiéne ш kits nepasidùod. Ilgai grâjija, 
gàlfi gàie Meškafisis išgrSjij. Bïesas su- 

25 šūka: «Tiek pàt, karalaites nedūosiu. 
Grâjikim išnafija»! Bèt Meškafisis snpÿka 
ib atsikėlęs kaip pradės tėlžyt ÿ àntau- 
siustâm bïesuisù geležine piatine. Yélns 
ôÿpe, rėkė, blióve, 6 tuotàrpu gaidys su

so giedója ib tàs iSnÿka.
A telnlš r^ta žalniėrei ib rafid Meš

kaūsi bevėikščiojenti sù karalàite po kop
lyče. Pamate karalàite nusigandę ib jaū 
-bėga lauka, bèt Meška&sis jûos suturėję 

85 ib pasSke kàd karalàite jau išvadūota nu 
velniu ib nička nedarys. KarSlius, kai pa- 
mSte ateinančia y rūmus karalàite, pra- 
džiūga ib atsigrožės y Meškaūsi tSre: 
Kàd tù ièvadàvai jà, dàbar žėnikis, 6 pūse 

40 karalystes dûosiu jâi pasôgos. Meškaū- 
sis atsàke: «Aš àsu dà blôznas, nenóriu 
žūnitie, atiduok màn senūčia skóla ib ūš 
važiūoju uàmO. KarSlius ÿdave auksiniu 
skryniūkė, sidabriniu, valke pasikiūke 

4ib m'Sskapaf àrkli, 6 vėlni pab kūčeri pasi-

sodlnaib įsidėjęs pinigus parvažūva pūs 
senūti y nàmus. «Và, sènut, parvežiau tàm- 
stas skėla.» Bèt sen&tis suvisum nuliūdę, 
pâmâtes, kàd ib nù karaliaus pargryža 
gÿvB ib sveiks tàs valks. Jis būva bagėts s 
ib pinigu jàin nSreike. Meškafisis suprSta 
kàd jy senutis neužkenč ib siûsdams y 
mišką prikibst balkiu, sàugot dabza, pūs 
karSliu skūles parvėžt, norėja tik nužu
dyt. Jis ib saka pifma mėtinai: MàtuS, še io 
tàu tuos piningus, bùs tàmstai pasėga, 
àsi dàr jauna, gàli išeit už vyra.

O tù, sénat, nėri geruoju, nėri pik- 
tūoju — papjàuk penkesd'Sšimt jdučiu ir 
penkesd’Sšimt pūru miltu sumâlk, aš ei- 15 
siu ÿ sviėta vandravėt» Jis nusikala dvi
dešimt bfrkavu lSzda pasiremt keliėnė, 
užsidėję ant kupras visos sSva dàiktos, 
ib pasSkes motinėlai sndieū, išėja ÿ 
svietą. Bekeliàudam&s pamâta viena kart 20 
vyriuke bemėtanti dideli Skmina. Prėjes 
prï jo ib klàas: «Kàs tù toks àsi» —  Aš 
àsu Kàlnavertis, ô kàs tù tfiksai? —  «Aš 
Meškafisis; eikime mūdu kartu po 
svietą vandravėt. Neužilg, paėję, vėl pa- 25 
mSta viena vyra beràunanti Iš Sàknfi 
Ąžuolus ib mėtanti kaip vėzdelius. Prėji, 
užklėuse: «Kàs tù tūks àsi»?— Aš àsu 
Ažuolvertis; ô kàs jūs?—M'Ss Ssam Kėl- 
navertis ib Meškafisis; eikime kartu vau- so 
dravét pô svietą».— Gérai! einam! — at- 
8àke Ažuolvertis. Beeidami prėja dideli 
kàlna. Kàlnavertis, kàd parôdyt sSva 
spėka, sù ūsais išardė tS kàlna. Pàskui 
prėja mišką. Ažuolvertis sù ūsais verte 85 
mėdžius. O spėkų jàunoja Meškafise dàr 
jiëdu nežinėja, bèt bijéjos ànô: MSte kàd 
tfikÿ dideli krôma nâs ant kupras ib tôkia 
sunkia làzda ramstos ib niekados neprilst. 
Beeidami iêja ÿ dideli mišką; tris dfënas 40 
ib tris nàktis klàidzidja pô tS mišką; afit 
ketvirtos diènôs atrand nedldela gričifike, 
sfineš jië tèn sàva krôma ib pasitalsa vâl- 
gyt: afit karta jàuti ib pūrą miltu. Pa
valgi susitarė dirbti sàu gyvànima ib 45
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statyt rūmus. Apsirifika vista iì* afit ry
tojaus pasilséji išeln Kàlnavertis ik Meš- 
kafisis y mišką balkio parvilkt; Ažuol- 
vertis pasiliek virt vàlgit. Jafi jis balg 

5 virt, atslgulylóva, kaiplšlend iš fižpečke 
seniuks ik tuoj Ažuolverčiui fiž kratines, 
prispūudž jy pri lóvos ii* fm jàm kàili 
peft pritardamas:—ko čė iliūdai y sv à- 
tima gryče neprašyta? Ažuolvertis spyrės, 

io norėja išsikėlt, bėt nieką nepasidfire, 5 
senifiks jy primuša, primuša, pàskui Iš
srėbė putra, suède mėsa ik vėl y fiŽpeČki 
ilinda. Ažuolvertis blški atsikvošėjęs, atsi
kels iš lóvas ik vėl taisė pogreitàja pūs

is ryti. Dàr nepfibaige pūsritis virt, Šit ik 
aniedu pareln sù nàStòm. Meškaiisis paf- 
neš ši&ta balkiu, ó Kàlnavertis septynes- 
dešimt. «Kodėl pūsritis negàtaus»? už- 
klàuse tiedu iėji.—Broliškai, dovanókit— 

20 parsiprSša Ažuolvertis—parmegójau. Afit 
afitrós diènos pasilieka Kàlnavertis. Ik 
tàm baigiant virt pusriti išlend tàs pàts 
senifiks, priplok Kàlnaverti, išsreb pfitra, 
suėd mėsa ik vėl pasikavój fižpeČky. Meš- 

25 kaūsis pargryžes sù Ažuolverčiu supyfea 
afit jù àbejfi: «Kàs jums yra kàd jùs vè- 
linates sù pusličiu? Žiūrėkit kaip àS 
rytó išvirsiu sù èèsu!» ArLt rytòjaus išeln 
y mišką Ažuolvertis ik Kàlnavertis. Kàl- 

80 navertis eidamas ik sàka: À, kàd jl bie- 
sas pakaktų tfišfini! A ik tàve primuša?— 
Kaip-gi. Nù, palàuk bùs ik anàm: Meš
kaiisis pasilikęs jafi balg virt ik vėl tàs 
sànie išsirfitulinoj Iš fižpečke ik uzklàus 

85 Meškafise: «Tù toks jàuns valks, af ne- 
bijei čė būt»? KO aš tùriu bijót? Kàs 
màn gài kà padaryt?—«Nà, nesigirk, 
dafig yr’ tvirtesniu ik ūž tàve. Tik viens 
Meškafisis bùs tvirtàsnis ùz visus». Ik sa

io kydamas tà griSbe valkui fiž krutinės. 
Nù jiedu imtis, nù imtis prilsa abudu ik 
m viens nl kits neprisivelk. Pàskui ma
ta kàd jy senifiks suvisum balg troškyt. 
Čifipa jis sàva gelaŽIne làzda ik sù tà 

45 làzda ėmė švelst éàniui par nfigara. Kaip

sfidave kėlius kaft, tàs šSnis pargriūva 
afit ž'Smes ik pradėja prašytis: «Nebe- 
mfišk mânes, jafi ik taip màn nebegivfi- 
nim8, atsiràdai, kùris màné tarėja įveikt.
Aš àsu Iš Amërikas. Tùriu tris dukteris, 5 
iŠ jūm visiem duosiu po viena». Meškafi
sis palūidž seniüka. Čė ÿra ūrvas—sSke to
liau senifiks— gàli nusilàist y màna gi- 
v ànima». Kaip parėja tiedu, tuOj ik už- 
klàus jfi Meškafisis: «Nù, kaip jūm bùva, io 
primuša âànis?» Tiedu prisipažlna. «Eisiu 
ūš dàbar pàs pâti senifika, jus màné nu- 
làiskit; jis tûr tris dfikteris, kùrias mûms 
atidavė; O mūs, taip jàs p&sidalysme: A- 
žuolvertis tègu ïm viriàusiaja, Kàlnavertis is 
vidų tini aja, O ūš pačia mažąja». Tiedu 
sutifik, nfikal Is Meškafise làzdOs lenciūgą 
ik nulâidt jÿ ûrvu y žėmes. Meškafisis, 
teisybe, atrafid senifika jafi bemirštanti 
ik tris jo dfikteris. Jaunesnióji pàti gra- ao 
žiOji. Istàte jàs pO viena y 16pši prikabyt! 
pri lenciūgą, O tiedu ištrkuke visas. Pàs
kui seniuks sàka: «Tàves jie netrauks 
lafika, O kàd netiki, pridėk lėpši àkmiai 
sàva snnkfima ik žiūrėk, privilks jiedu st 
lyg pfisei ik palais. Meškafisis pridėję 
kkminū ik teisÿbe tiedu patràuke ik pa- 
làide. Taip jis ik palikapOž'fimiti—Ame
rikoj. «Kuk kš dàbar dėsiuos» — mlslij 
sàu, vūikščiodams. Šit besivàlkiodams pa- so 
màta dideli rūmą ik grSžu aplinkui sôdna. 
Sutikės žmOgu užklūuse: «Kàno tàs rūms 
taip grkžus?» ŽmOgus atsake: Čė ràgauu 
rfims. — «Kaip jOs užvaldė ta rūmą?» — 
Jôms nieks nieką negàl padaryt, visi jfi 85 
biją. JOs ik karfilini akis išlupa, ik dàbar 
àklas. Meškafisis sngàudes dvÿlika Ožkū, 
suvâre y tà sôdna, pàts atsisėda afit žo
lyną, pasidéja pri ôôna dàlba ik ganydama 
jàs, gràjij ant birbynes. Šit ik atbėg kà- 40 
très ràganæ varyt Iš sôdna Ožkas. Pamfiti 
valka begràj ij enti pûola j y užmfišt, bèt jis 
apsisfika sù dàlba ik visas sudžiūvę. TuOj 
atbėga ik kitas Katrės ik tàs nžmfiša pàskui 
vėl trys smalkiosios atlėkė, ik tàs nukirta. 45
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Aflt gâta ateln paskatine vyresniôji ra
gana,. ii pam£činsi nebegyvas sSta šS- 
seris, pūola ant valka, gàtava būva dag
tim suėsti,—bèt vaîks vêlpagriëbeskârti, 

6 ême šveisti jâi kai' tik pakliūva, viena 
ranka nusitvėręs ūž bizū antra ranka tik 
šlūoj. Ant gâla gérai pritvôjes it sâka jâi: 
«Aš tàvë paliksiu gyva, pasakyk tik kaip 
tâm karSliui àkis reik idėt». Râgana mSta, 

įo kàd nieką nepasidarys sù juo, pradėja sa
kyti: «pàs màne yra dû šulnei, vienam 
vanduo gydoms, antram pâtepams, 5 Skis 
pirty pū plautu padėtas— dešiniėji pô 
kairia pùsia, kairiôji pS dašinia pùsia». 

15 Valka netikėdama rSganas žddžiams, ėja 
pàts pažiūrėti tū šuluiū, o kàd ršgana 
ueišsprūktu, parplėše pusiâu mSdi ii is- 
prâude jos kàsas. Pàskui pSeme vėzdą, 
parlAuže par pūse ii atrâdes tūos šūl- 

20 nius, kiša nulaužta gSla y viena šūlni, 
tuūj vėzdą gâls nüdege, pàskui kiša y 
afitra tuSj rônas atsivėrė ant mSdžia. Su- 
grÿia supykęs pàs râgana ii kaip pradės 
vėl jâi kâili taiaÿt, pritardamas: «Eàm 

25 melûoji? Kâm melûoji?!»—Aš užmitšau- 
ême prašytis rSgana— tai antro kamSrd 
yra tokie šulnei: geltonàsis vaūduo tai pS- 
tepams, S milynàais tai gydoms*. Meškaū
sis vėl nuėja pažiūrėt tū šulniu. AtrSdes, 

so kiša nulaužtus vėzdą gàlus ÿ gelténaji vân- 
deni, tuoj tiëdu sulipa, pàskui ikîsa ÿ 
milÿnaji, ü  suvisum ižgtja. Sugryžes pàs 
rSgana priplakė ja lig smefčia. Pàskui 
atvykęs ÿ rūmą pasisėmė v&ndene, ii 

85 nuėjės pn karaliaus sakos, asâs didelis 
dâktars gàl išluptas àkis idėt, reikia tik 
pirti iškurSnt. Kàda pàgal karaliaus pa
liepimą iskufànta pirti, Meškaūsis nusi
veda karalių y pirti, atrâda padėtas po 

40 išautu àkis ii statydams d'ašini&ja pa- 
glėste paf kalriaji žėnda d istatÿdams 
kalriaja pabraukė par d'ašiniaji. Pàskui 
.pâtepe gydančiu vàndeniu ii karalius 
pallka sveiks. Ūž ta išgydima karalius 

46' dūod jėm visa sava karalyste ii dūkteri

ūž pačia. Bèt Maškaūsis tū dėvanū rie- 
prljim, jâm gaila anūs užvajavėtas par 
kraūja mergaites. O karaliaus dùktè jâm 
taip saka. Kàd nenóris mânes, tal và: 
išvadūok ta sâkala vaikus, jis tàvë išnėš, 5 
ÿ àna karalyste». Tuôj ūž karaliaus rū
mu didelis plàtaus stuòbre màdia. Tàme 
mèdy būva sâkala lizdas. Tàs sakais jaū 
nū senėves perėdava če sâva vaikus, bèt 
nì viénus mėtas d&r neišperėja. Kaip tik 10 
vaikai šiek-tiek paafigs, uželn dldela vė
tra, išgri&un lizdą ii užmuš vaikus. Meš
kaūsis prižadėję jūos išvaduot. Užtaise 
jis dldelas raštavėnes àpe lizdą, pàts pàs
kui illpa y mâdi ii, kada užėja vėtra tu- 15 
rėja įsispyręs tos raštavėnes kàd neiš- 
griūtū. Praėja vėtra. Neišgriėve lizdą. 
Meškaūsis palifida pO lizdu, klausysis ka 
parlėkęs sakais šnekės sū vaikais. O jâm 
skvernas iš po lizdą būva išsikišęs. Par- 20 
skrïda sâkals ii, pâmâtes gyvus vaikus, 
liūksmai suplėja sparnais: «Kas tėkš būva 
g&re žmėgus, kàs čės išvadava mina vai
kus?» Taikai atsâke: «Tôks viéns làbai 
stiprus vaikasas išvadava». Sakais pama- 25 
te išsikišusi skverną, sukânda snàpu, us- 
slmete ant lizdą. Vaikai tuoj sušuko: «Và, 
vài kur išvadava». Sâkals užklaus Meš- 
kaūse: «Kūkiū dôvanu reikalâuji ūž tâ 
vaiku išvadavimu». Jis atsake: «ar ne- so 
gàli mànë išnešt ant ànôs famés, t'aū yra 
mâna miliamóji. — Aš lūksčiau t'aū ne- 
8ėnei—atsake sakais—ii mėčiau kàdjiê- 
du jaū apsifâniji, ė tavóji prì jū slūžij.
Aš tàve išnėšiu, tik ar gàü gâut pen- ss 
kesdašimt jâuèiu»? — Gàliu — atsàke 
Meškaūsis. «Tal gérai. Ant ilgu karčiu 
užtaisyk bôsus, sučvertavėk ÿ Katrės dū
lis kiekviéna jàuti ii sudėk y bôsus, pàs
kui sudėsi mân viską ant kupras ii ga- 40 
lėsme lėkt. Nuėja Meškaūsis pàs kara
lių ii pasisakė. Karalius tuėj lièpe pap- 
jâut 50 jâuôiu ii sudėt y bôsus. Išlūisdams 
karalius davė Meškaūsiui be skaltliaus 
pinigu—âuksa ii sidabrą. Meškaūsis su- 45
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déjà viską sakalai ant nügaras ii1 ateis- 
véikines sù karàlin ii karalaite, pasisė
męs dâr ant kale gydama vandene, sėda 
ii Isleke. Kaip tik užlėkė ant mariu sa- 

5 kals ii s|ka: «Kaip tik ūš atsuksią gâlva, 
tuOj mèsk mân y snâpa pO čvūrti jâuôe. 
Taip jiëdu lėkė ii lėkė. Meškaūsis vis, 
kaip tik sakais atsuk gâlva ii mât jūuče 
čvūrti. Išmėčioja jâm visa mėsa, O dâr 

io ligi kraštą lïka peiki—Šėši viôrstai; sakais 
ėmė krist žen^n. Meškaūsis mata kàd 
jâu bùs blogai, — čifipa peili, išpjOve iš 
sava kinkas mėsos brÿza ii mâte sakalui 
ÿ gârkla. Sakais tuoj klla y aukšta ii 

iš Išbaigė nėšt antkrašta; nusilâides užklūnse 
jis Meskaūse: «Iš kui gàvai tokios tviiiūs 
mėsos» Iš kinkos išpjoviau» — atsake šis. 
Pàskui pâtepe išpjūuta viëta gydamu vân- 
dėniu ii rôna užglja. Tuotârpu — gi sa- 

20 kals, saka rôdydams: «Eîkvà! tûotàku— 
tènai anuOse rūmuose jiëdu gyvân». Meš- 
kaüsis padêkavojes sakalui, nnêja y rū
mus. Ažnolvertis ii Kâlnavertis pamâti 
jÿ ateinanti làbai nusiganda, numâne kàd 

25 čė dorai neapsels, dėlto prïjeme jÿ géra 
širdžia. Mažėji mergâite verke iš džiaug
smą graudžiom ašarom.

Trėčio diënô Meškausis pastate ant 
lenktiniu nūmns ii kàda Kâlnavertis ii 

so Ažuolvertis iêje viëni y tûos nàmus, Meš- 
kaūsis padirgina sprenžinas ii užmūša 
viėna ir kita. Jū pačiom—gi pasakė: 
«Dàba jūs turėsite tarnânt trèjus mètus 
mažajai šaserei, kaip ji judviem tarnâva, 

35 O pàskui ėš jum pririfiksiu vyras». Sutaisė 
vesële; ii aš ta i buvau, mâdn, alų gėriau; 
par barzda varvėja, buinO neturėjau; kui 
užkrlta, tau nupliką; kui lašas, tai 
šašas.

40 Užrašyta AdOmo Varno pavasary’ 
1902 m.

Nt 77. Бейеагольешй говоръ.
(Baisūgalos tarmė).

O jūs broluče,
O jūs raitojėle,
Kodėl jūs nelunkat e
Many siratėlės?

Jūs tada lunkyste 
Mani siratėlū,
Ke jūs pamatyste 
Aukštajam kalneli. ю

Jūs prū šąli jūste,
Kepuris kilūste,
Aš jūm nesakysiu 
Ni vien£ žodOle.

Medž’6 križelis 15
Bus manū tivėlis,
Graba luntialo 
Būs mana sesiais,
Sk’edrū padoškėle
Būs mūn pasogėla. 20

(Užrašyta, sausyje 1902 m. nuo Var5- 
nikos Valantiniūkės iš Škėmų).

№ 78. Kfinigos amžinė la ik an tis  
mišis.

Viena kartū apsinakvūjč keleivis kar- 25 
čiamū. Acigulū 1 16va ii matū, kūt bu- 
niks vis mišis laika. Alė nikado nepa
baigi, pradiadu ir vėl gryšto. Tūm žmogų 
nusibėda žiūrėt’ u it t S kūnigū ii  labo 
jūm pagaila. Jis mokėjūslūžit’ pri mišių, зо 
Шка gralte iš lūvds, pradėjū atkalbėt 
mistrantūrū; кё relke dzvSnit’, pagriėbis 
liktūri būrškinū ii tūs kunigas atlaik’e 
mišis lig galū. Paskū jūm padčkav6j&, sa
kydamas, Ш  tū mani išgiūlbejg, bū ūš či за 
pakutavdju jo pinki šimte miūtu. Unt tos 
vietos būva bažnyče ir ūš či buv8 klebūnu, 
alė pai skupūmū klapČiūkū nūsiunčiO pri 
dūrba, o mišis atlaikio vfenc. Už tatė pai
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tuOs piùkis šimtus miàtu àS či paknta- 
vóju, 5 dabar dėka tàu asù ščeslyv ŝ* 

(Sùteikè J. Zauka.).

№ 79. U žkėik tos dvaras. *

5 *) Акцентуація во системѣ Еваск. А. Баранов
скаго. Исконная долгота гласныхъ сохраняется 
янммго подъ главнымъ удареніемъ; беаъ ударе
нія всѣ долгіе а долговатые (mitielzeittg) гласные 
переходятъ въ краткіе. Нѣмые звуки въ этомъ 

10 говорѣ слѣдующіе: о, который произносится какъ 
средній авукъ-между лит. й я русск. ы, курсивный 
fi — какъ кратчайшій п (=  ъ); ё соотвѣтствуетъ 
узкому е, 5 =  узкому о.

Seni žmėnis teip apsakinėja. Kàt būva 
іб  ѵіёпэ pana ii* turéja dideli dvàra. Tàs 

dvaras būva vadintas palOciu. Tà pana 
' negalėja išsirinkt1 sàu kavaliéria. Už tàt 

kàt kàs pàs ja ateldava, té in ( =  она) 
liépdava tàm nuskūst’ barzda. Nónd tàs 

so kavaliéris ir nuskūzdava bafzda, té ih 
vis hi jà n’eidave. Kunigas api té dasižinė- 
jés pradéja pykt’. Iù tada liépia pašaukt’ 
kunigą (pagonijos laikuosi kunigé nešiė- 
dava 8Ù barzdóm) iù liép’e jàm nuskūst’ 

2 5  barzda. Kunigas užp^kės pràkéik’e jà ir 
jài išdega barzda. Tam dvarì niékas gy- 
vént’ negalėja. Reikėdavo naktim dūot’ 
vàlgit’ dešimc asàbom. S^ki té atsitika, 
kàt užėja 1 tà dvàra uùt nakvynės cirùl- 

8 0  nikae. Jàm pasàk’e, kàt či néra kub, alk 
i palOciu nakvót’. 0  kàs ti iéldava, té tà 
smàugdava. Cirùlnikos néja ( =  nuėjo), 
apsižiurėja, pasikór’e sàu péèi, sušilo it 
adgule. Тиб tàrpu acidàr’e visos duris, 

8 5  pr’éja pii jo pana i t  prašą uùt večėrijės. 
Is  būva atvOžnas, nieką nebijója ir néja 
( =  nuėjo) vàlgit’. Tà pana būva apsidin- 
gus, bò gèdijés, kàt sù barzda. ìs pasi
žiurėją uùt jūs barzdos iù praš’e kàtpaz- 

4 0  vàlitu nuskūst’. Ké nuskut’e, té in jàm 
padikavójé, daugiaù néja (nè =  пън-é) i 
šėpa, išėmė auksinis it dimintinìs lunciù- 
gus, žiedus iù dovanójé jàm. Paskù liép’e 
jàm pifkt’ tà dvàra, sakydama, kàt tiem

katrié d  girianti nusibóda jiem givént’.
Tù pifksi pig'é tà dvàra, bò jié nenóri 
penét’ tiek žmonių kasdien iù biją gi
vént’ tam dvarì, bò jié visi prakeikti. Nù 
tà kafta aš nebepasiródisiu, bò pasilikò 5 
ščeslyva. Làukiò dù šiffitu miàto, кОГ 
màn kàs barzda nuskùs.

Ns 80. Помпянсній говоръ. *
(Pūmpėnų v. Pūmponių tarmė).

* Въ нижеслѣдующей записи i соотвѣтствуетъ 10 
широкому i, у узкому i; е  широкое пере* 
ходитъ въ йц 6 = крат, узкому е; ё=*кр»т. сред
нему звуку между о н а ;  нѣмые гласи, ое (=крат. 
нѣм. ё) и курсивные а, і, ы. Долгіе гласные со
храняются томно подъ главнымъ удареніемъ. 15 

Акцентуація по системѣ Еписк. А. Баранов
скаго.

1.

Gėrio aluty, sėldu midūty
Par vysi) nakty lyg gaidialiu. 20
PragėriO ž r̂gO ir kamanėlas
Vys tė ūž tavy, jaūna paniala.
AičiO namūčia, skusčius tat ūš*,
Kad išvaduotu min žirgužėly.
Cit, cit šunūčiO, 6i nepūlk, nepulk 25 
Jūunasys iūg rupiastėli.
Bus tiu žirgialys, tyma balnialys,
Či nebus, nebūsjaūnu denialiu

2.
Aluty gėrio, gr&žO dainavo. 80
O k&s išrūše mana viaidialy?
Apynys Išide pl&čts laiškišits,
Te joės išrūše mana viaidiūly.
Kožno’ šak&ite’ ėuksa spurgialys,

. Oūt viršunėlas giagūte rymi. - 88
Kakava ryto ir vakarėly,
KOI’ iškukava m ¿n panitėla,
Iš motinėlas jūunO dukrialo,
Iš tatušėlia didžio dalala.
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3w

. Po beržyno vkikščiojO,
Bėražjrga jieškojfl.
Susitinku paniàla,

5 Klaust bėra žirgialia.
— Ói, paniala, paniàla!
Ai* niamàte žirgialia? —
Pasakyk, berniàlió,
EOkse plàufeas žirgialia? 

io Mana bėras žirgialys,
Auksą, tyma balnialys.
Tàmstas bėras žirgialys 
Mana tėvą stainiàle’.
Pasakyk paniàla,

15 KÒ iškadas padare?
Ùosia tvórO palėuže,
Lelijėla pamynė,
Rutitèla suvėde.
Pasakyk, paniala,

20 Kiek norėsi nagràdas.
Bėk tris šimtus Óùt stala,
VSsk žirgialy iš dvàra.
Žv^ng žirgialys avižų,
Verk berniàlys pinigu.

25 Te tàu šėl’ma uliavót’,
Ni žirgialia pilniavót’.

4.
i. Ói gériO-gérie, giàrdamas dumójó, 

Kub kš gàasi nakvinéla, 
so Kub aš parnakvósi?

2. Jaūči-jaūči pakialè, dvarialy, 
Jauči sàva paniala 
PO dvaro vkikščiojint.

8. Paniala mana, jannóji màna,
85 Aš norėči pasiklàust’,

Ab tù móki àusi’.
4. Berniàli màna, jànnasys màna, 

Kep siasutes šilkus (dróbes) ónde, 
Aš mažiūte bùvO.

40 5. Paniàla màna, jaunóji màna,
Kàs išmėke giagutèla

Girale’ kukuoti? 
e. Berniàli màna, jàAnssys màna, 

Vys tè yra DiSva làista 
Giriàle’ kukuoti.

3 pósmas....  Ab tù móki krti? 5
4 ..... Kè broliuke kilnos àre...
5. ..... Kàs iSmóke karvialèly

Gyrio’ brukùoti.
(Vincas KrikštopOnis ib K. Būga).

№ 81. Вобольникскій говоръ. ю

(Vabalninko tarmò)

Акцентуація по системѣ Еп. А. Баранов
скаго. Нѣмые звуки выражены чревъ о, ое 
(=крат. нѣм. й) я  курсивныхъ », «а у »узкому, і,
1= широкому і, 6 = узкому е. Гласные ясно произ- 1 5  
носятся только похъ главнымъ, не конечнымъ ухо- 
реніемъ (мавр, віепѳо, но уже Ііпеіув; і средній 
(звукъ между 8 н і). Верхнелнтовское широкое е 
въ атомъ говорѣ произносятся какъ іа. Долгота 
гласныхъ сохраняется только подъ главнымъ эд 
удареніемъ.

1.
Siactùtia màna,
Jaunai màna,
Kodėl nebūvi 25
Pàs motinėle?
Ab taū matūtia
Ab nemiléja, j
Ab tatnSélys
NiaSeuavója? so
Milét’ miléja 
Ib ienavója,
Pó lygus laukus 
Mail išviadžidja.
Pó lygus laukus, 35
Pó ¿ugštus Minus,'
Pó biaržinėly 
Pó tikronély. .
Siasūtia màna,
Jannóji màna, 40
Kè tù nuveisi,
Kù ti tù rasi?
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Rasi anytų >
Niaparmanytu 
I* deviarėly 
NiapąrkaTbėmu.

6 Kiàlsis ritiùU
Niabùdinamo,

; Kūrei ugniate 
Nianorédame.
Alsi laukiai«-

io Apsivjarkdamoè
Dfrbei darbiàly 
Atsidusdamoè,
Padòs greblàly 
Niapakialiamu.

15 Niakàs grebyma,
Kàs màn’ viarkyma (bis), 
Niakàs plakiàliu,
Kàs ašarėlių.
Padòs dalgiàle 

20 Nepàkialiamu.
Niakàs pediàliu,
Kàs ašarėlių.

2.
1. Aln siasutia pai* dvàru, .

25 Siasotèle pai* dvàru,
Žiburėly niašdamoė (2).

2. Žiburėly niašdamoė,
Svirną duris viardamoè,

Motioèla kialdamoè (2).. 
so s. Kiàlkis miète matfitia 

Kiàlkis mésa sianóji.
Pilnas dvarus sviatiàliu (2).

4. Aš tu5s sviačis prijims», 
SviatialèUs priji&st,

86 Bèt dukriàlas neduos« (2).
5. Mažės mana dukriàlàs,

Mažės mana dukrialės,
Dà mažiasni kraitiàle (2).

6. Dà dukrialės nià andėjės,
40 Dà dukrialės nià viarpéjàs,

Dà nià šiėna grebėjės (2).
7. Màn7 niareik» audėjėlės,

Màn’ niareiki viarpejèlès,

Ani SiSna grebejòs (2)
8. Tìk màn’ reik» panitėlės,

Tik màn’ . reik« panitėlės
Galvìàte priglausti (2)..

9. Galvįtėte priglaūsti, 5 
Galvitėla priglaūsti,

Meilės žddžės kalbėti (2).
10. Meiles žddžes kalbėti,

Meilės žėdžės kalbėti,
Jflgu kiali lidėti (2). io

3.

Dėkia sàkalas (2),
Lėltia sakalas pai* ažiarėly.
Tami ažiari (2),
Tarn! ažiari Viarpiàtu salda. 15
Tami viarpiati (2),
Tami viarpiati Būtu daržialys.
Tami daržialy’ (2)
Tami daržialy’ àuksa kreslàlys.
Tami kreslàly (2) ao
Tami krestely Sièsta sėdėja 
Siàsia sėdėja (2),
Siàsia sėdėja, gàlvu šukė va.
Gàlvu šukšva (2).
Gàlvu šukSva, didžė diajàva. 25
—Nėr màn’ matūtias,
Kraitiàlin kràuti,
Nėr màn’ tatūšia 
Dalàlas skirti
Nérmàn’ broliuką so
Lauku lidėti.
Nėr màn’ siasūtias 
Šaly aidėti.
Sànie matūtia
Krajitialis króvia, 35
Mėno tatūšys 
Dalėte skyria.
Setyn’s broliukas 
Lauku lidėja.
Zvaigždia siasūtia 4o
Šaly sidėja.
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4.

Aisim, siasutia, žaliėn lunkiSlen 
ZSlia ŠiniSlia grėbti.

DS niasugrėbiO ui pradalgėlia 
Atjėja bernužėlys.

DS niaprijėja ni pri šalSlas 
El&usi m Su’ vaynikėlia.

Oi tu, paniSla, mSna jaunėj i,
Kur dėjei vainikėly?

Aš vainikėly žaliu rntiSliu 
Marialės paskandino.

6y tū, panika, mSna širdiSila,
ŠiS paturėk bėra žirgiSly.

Aš plauksi j ieškot’ giliėm mariSlem 
• RutiSliu vainikėlia.

DS niapryplaukia pūsis mariSliu 
Paskifido biarnužėlys.

6 i Di6v6 mSna, kū aš padariČ,
ESd žirgiSly turėjo.

Prapūolo mSna j&unas deniSlas.
Ii* rūtų vainikėlys. 5 6 7 8

5.

1. DS gaidiSl’e niagėdėja 
Ee matūtia kėla

Oi, 6i, 6i, 6i, 61!
Ee matūtia kėla.

2. Svirną durys pusvirėlas: 
Jė  niabėr dukriSlas. Oi...

8. Kišlkitest sunaitėl’O, 
Balnėkit žirgelis Oi...

4. Pabalnėkit šešis žyrgus, 
Yisūs šešis Šyrmus. 6i...

5. Vykit, vykit, sunaitėl’O 
Šėšes veškialėl’ūs. Oi...

6. Kep prijėjam kriškialėly; 
RutiSlem barstyto. Oi.;.

7. Te či mūsa siasutiSlas 
Vainikėlys pyntos.

8. Ke prijėjam žSliu liepų 
LapiSl’e karpyti

9. Te či mūsų Biasutėlas 
IistiSlas (==jfist01ės) rašytas.

įo. Ke prijėjam žfiliu lufiku 
RasiSlo nukrėsto.

11. Te či mūsų siasutėlas 
ZirgiSl’O gaitf ti.

12. Ke prijėjam sriaūnu ūpi 
Undianėlys drunistos.

iš. T l či mūsų siasutėlas 
ZirgiSl'O gyrditi.

14. Ke prijėjam m&rgu dvSru, 
ŠuniSl’O salėja

15. Tė ti mūsų siasutėlo 
PO dvSru vūikščioja.

6 .

1. Aš išdainavė visoės dainialoės. 
DS niadaiaavo
VienOs dainiSlas.

2. Pai* jūri8-r-maris 
Pai* Dunajėly 
Ataina akrintėlys (2).

8. Al* sū rugiSl’Os,
Afc sū kvetiSl’Os
Al* sū žaliėm rutiSlem (2).

4. KiS sū rugiSl’Os,
KiS sū kvetiSl’OB,
Tik sū žaliėm rutiSlem (2).

5. ' Aisim siasūtiae 
RutiSliu pifkti,
Sėsim tėvą daržOly (2).

• e. Kep riate sėjo,
Tep tūnk’O dyga,
Te p graž’e išlapSva.

'7. Aisim siasūtias 
RutiSliu skynti 
Vainikėly nusipint’.

(Vincas Krikštapėnis ii* E . BūgS).
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Ns 82. БиржанскІй говоръ.
■ (Biržių tarmė).

i. Visi músa bajórei vaiski iszjója, 
músa. brolúku draugi vilója.

5 2. Tatúszis áánas, brolúkas mėžas,
padkbnei reíks mkn vaiski iszjOt.

8. O yra, yra trys áaáatéles.
Kaip dkrži ž^dže trys lelijėlės.

4. Vėna áaáúla žirgų bafnóje 
іо imtra áaáúla kilpiáles szwefte,

6. а szy treczóje, jaunesnėj i
wkrtns atkéla irpalaidėja(benė: pa
lydėjai).

e. Brolúkas músa, jaúnasei músa,
16 kų tu atéúsi isz Wylnios mésta?

7. Vénai áeáúlei rúta vainikų,
üntrai áesúlei szilku kasnikų,

8. a taí trecziójei, jaunesñójei
aúksa žėdėalį, rúta kvėtkėalį. 

so 9. Brolúkas músu, jaúnasai músa 
kr tü privysi reítu pulkėalį? 

io. Privat privyéu reítu pulkėalį, 
dSvas jaú žiną kr besugrįš’, 

n . Eisim éaéúles rúta daržėaly,
96 rúta daržėaly brolúka laukt.

12. Išdyga rúta ir iszlapáva,
dk nea snlaúkiam brolúka sáva. 

iš. Eisim áaóules ant vėszkalėla, 
kr nea snlaúksim brolúka músa, 

so  14. Adbég žirgėalis, atapronksztúji 
Aúksa kilpéales atablizgflje.

16. Žirgėalis músu, jñdberélis,
Kür tü padéjei brolúku músu?

16. Júsa brolúkas Wylnios Iaukéaly,
35 Wylnios Iaakéaly, smilcziu kalñéaly.

17. Eür galvitėla, tį lalijėla,
Kür lemeñélis, tį dėmėdėalis.

18. Saúla tekėja, brOlį nnszóvie,
SauTáTa sėda, brOlį kavója.

>40 (Изъ «Litauische Forschungen. Bei
träge: zur Kenntniss der Sprache and des

346
Volkstames der Litaoer. Von Adalbert 
Bezzenberger. Güttingen 1882» pag. 1).

№ 83. Ново-Мѣстсмій говоръ.
(Naujamiesčio tarmė).

(NuO Vidugir&ičių iš Ustronės). 6

1. Onksti ryto kelio,
Vondianėlia ėjo,
Atsiniašus vondianėlia,
Bklto būrno praūsiO.

Bklto bumo praūsiO, ю
Ūž stala sėdėjo,
Pasirėmus ofit ronkialiu,
Pro lėugo, žiūrėjo.

PrO lėngo žiūrėjo
Ontrnaūjo steiniSle: 15
BalnOji brėlis bėro žirgo 
Naujojo steiniSle.

Išviadia žirgeli 
Iš naujės steinialės:
Šaunė šėką, garse žvikngia, 20
NiagSl užtūrėti.

PaP ūlyčio jojo,
Kiapūre kilėjO,
Visiem 8kva susiedėliam 
Aš acikloniOjO. 25

JOjO paf dvareli,
ŠOviO unt mareli,
Kkd pajūsta, kkd pabustu 
Mana mergytėle.

Jūsti—nepajūta, 80
Būsti— nepabuda:
Gul matutia pr! šalalės 
Sū rusčeis. žodialeis.

Oi-gi bėdos mSna,
Kuom kš nusidėjo, 85
Kkd kš sSva biamužėlia 
Šdunont, negirdėjo.

Kkd būčia žinOjis 
Būčia niamiagOjis
Būčia onksti atsikėlis 40
Rutialis ravėjis ;

4
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' BūČia ofiksti kelis,
RutiaÜs ravėjis 
Būč sú sava biarnužėliu 
Aš pasikalbéjis.

& Sakia mani šiokį,
Sakia mani toki,
Sakia mani biarnužėĮO 
Kad šš niapatógi.

Par dvarčli ėjo, 
įo Kaip rožia židėjO

Visa valsčiOs biarnužėĮO:
Uñt mani žiurėją.

Vali jūsų žifiriat,
Vali jus niažifiriat:

15 Ašin turiu biarnužėli
Sviatimo šalale 

Sakia mani šiOki,
Sakia mani tokia,
Sakia mani biarnužėĮO:

20 Kraitialiu niatúri.
Jái nóri mañ gáuti,
Turi iTgé1) láukti:
Da dabdf niasiané,
K is) pradėjo áugti;

25 Pds matüte áugO,
Piónos dróbos dudžiO,
Kds, niadéli po šimtidli 
Dróbes vnolaktėliu.

Pėtnyčio išdudžiO, 
so SubatO išbdldžiO,

NiadéliO margojo 
Skryniale sudėjo.

Važis moliavótas,
Žirgas patkavótos:

35 Sėskis, miargidly, pri šalales,
Važiuėsim abüdu.

Par girio važiavam,
Giagütes kakava.
Sustók, míelos biarnužėliO,

40 Duók pasiklausyti!
Af giagútds balsos,
Af mišką paukštelių? 1 2

1) съ твердымъ g.
2) съ твердымъ к.

5

10

15

K itčJd  pabaigė,’.
Atlekia giagutia 
Iš žalios giriales,
Skufdže, grąžo sukukavo 
Pri rūtų loviales,

Išeina mergidla,
Rofikos susinėros—
SudiOv, mana biarnužėliO,
N6rs paf giagutėle!

O kaip dš pamdčiO,
Šąli striSlbo stačio:
Niabiamiėlo vajavOtis 
Mdn su žalnierėleis.

2. Giėdo gaidiSĮO, riliuoji.

Afišto aušriala, žaritioji.
Oi bėdos mSna jaundm biarnia- 

Relks j6ti. [liui—  v>
Paf lauko j6j0, dumOjO.

DvSro prijėjO, sustojo.
Išeik, miargiala, išeik, jaunOji,

Iš gryčios,
Atkidlk vartelius ulyčiosl 40

20

25

90

Af nid mSna motinėles 
Meilingi žodiSlč?

Nid giagūtės baisos,
Nid mišką paukštidliu,— 
Tiktos mdna motinėles 
Meilioji žodidĮO

Niaviark, miargužėlo, 
Balto lialijėlo: 
Pagadinsi šviesls akis 
Skurdžiom ašarėlėm. 

Dėkų tdu, biarnidliO,
Už grdžio kalbidle,
Kdd tu mana, siratėles 
Ramini širdidIeL 

O dš tava kalbas 
Kalbėt niaparstOsiu 
If dš tavė, siratėle, 
Labjau šinavOsiu.
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Stovėk, biarniėliO, valofido,
Stovėk, biarniėliO, if ofitro,
Stovėk, biarniėliO, triėčio valofido 

Ūž vaftu.
5 Bepyg, miargiala, stovėti,

Su motinėle kalbėti.
O man nepygu, jaunėm biarnOliui 

Už vaftu.
Šulija mSna žirgeli 

10 IF ofit žirgelia balneli;
Šulija mSna brėngio suknele 

Ofit manės.
Nik tėvą būva žirgelis,
Nė ofit žirgelia balnelis;

16 Nik tėvą būva brėngi sukniėlė 
Ofit tavės.

Tdvūčia būva žirgelis 
IF ont žirgelio balnelis;
Broliūka būva brėngi suknialė 

90 Ofit tavės
O kuf statysim žirgeli,
O kur guldysim biarnSli,
O kuf džiuvlnsim brėngio sukniėlė 

Biarnelia?
26 Steinifi statysim žirgeli,

Svifni guldysim biarneli,
Šiauram vėjeli brėngio suknialė 

Džiuvlnsim.
Viėna kaimyną žirgelis 

80 Ofitra kaimyną balnelis,
Triėčia kaimyną brėngi sukniSIė 

Ofit tavės. 3

3. Oi rūta ru tiėla,

Rutiėla žaliėji,
86 K5 tū niažaliuėji 

Ž i e m o - vasarėle?
Ko ašen žaliuėsiu 
ŽiOmo-vasarėle: 
Nialėistia siasūtia 

40 Ryto-vakarėli.
K5 ėšen lėistysiu 
Ryto-vakarėli:
Niadavia matūtia

Ūž katrė norėję.
Nūdavia matūtia 
Ūž siėna biarnelia,
Ūž siėna biarnelia,
Ofit didžia vargelia. 6

Prapuėla rutiales 
Ir šilku stučkiales,
Propuėla ir mėna 
Šios jėunos dieniSlės.

4. Čiužinėja laputėla įo

PO žėlio giriSle.
Af niabijė, laputėla,

Kėd nušautu strielČiūkas?
Nušafis tavi strielčiukėlis, 

Nujims tėvą kaileli. 16
Nujims tėvą kailinėlius,

Nuveš ofit turgūs.
Diarės pūne ir bajSre:

PO kėm tėvą barOnS!
Brėngus mėna baronėįe: 20

PO tris šimtus rubleliu.
Šypsa-vypsa laputėla 

Iš tfi dufnu bajoru.

5. Užkalbėjimas rožas.

Ėja Penas Jėzas par kalnuoto šėli, 26 
paf erškėtlnis, paf žviruotlnis takas 
if sustlka tris rėžas: viėno Mito, ofitro 
mėlino, triėčia raudėno. Vienai vysti, 
kitai kristi, triačial visiško sudžiūti.

(Užrašė Kun. Juozapas Tūmas). so

№ 84. Свядосскій говоръ.
(Svėdasų tarmė).

Pirm asai mono pasišvintimas.
Kitąmet vasarėp nemiėlaširdinga ligė it 

vėl m&tfity lav&n invelė, ė mani vėl j ės ss 
pristėvū padorė.

4*
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—  Ak! kld čė būtu klkils gardžias 
rūgštelės...— išsitarė liganis, nSt alpdama 
iš traškima.

— Gol batviniu atnSšt. Švieži, ne- 
5 senei dorė. Labai gardi rūgštelė, — pa

siūlijau.
—  Nė!
—  Gol vuogū šyva sū ūndeniu?
—  Nė.

įo —  Tai kagi?
— Kad pati nežinau.
Liganim, saka, tūnkei užeinu kažklkie 

nesupruūtlmi traškimai. Pagalia mi
tutės.

15 — Tai Išgi Tėmstai atnešit... — ta
riau, nušvltys laimingu misliih.—Tik pa
būk viena...—Ii* nelaukdamas, sutikima, 
jėmjaū kajas čebatėleis atties: galvln 
a tojo, bkg nė insirpa jau raišti mėlynės. 

20 Raistas būvi netali, ūž nevisi varsti, 
žemam terpūkalny, drėgnas, staru so- 
manū pOtolu pasklajys; raSdžei tai reti 
ii* lyg debesų augšti, tai atOžalšs tūn- 
kias, kaip šepetys, — tikri gyvočiū lin- 

25 dynė.
Iš prigimim! buvau jautrūs: unt bjau

rius dėiktus nei pažiūrėt negalėjau. Ažu- 
muštas gyvatės piėmenys dėžnai vūlkiojo— 
tūsė; pavosery buteliuos kimša ii* uūt 

ao gurbu kabinėja: gyvuliam liėkarstai; vo- 
sarū skrudėlynaū arbl undeniū mėtė.

Pamėtys aršlniny nuėgū gleivėtu pūn- 
ty sū plikam blakstienlm, su piktlm ii* 
kėip žmlgaūs reiškilm akim, jau pai* 

35 visu mėnesi aplink dliriaūs, nėt ir llvč- 
Iėn guldamas, blg nėr kur piktlsias; šiur
pulys krėtė tik pamislijus, kld tė bjau
rybė nė tėi kld jau inkūstū, alė kld nars 
pai nuėgū kūnu pėršlėuštū.

40 Vilnlnineis anckarels kajes apvynia- 
jys, nars karštumas būva kėip pirty: pai 
vilnlny, matei, gėllnis nepėreinūs, nars 
čeboto skūrū ir perkirstu; dėl visakO ii1 
čebatėleis čielėlseis apsiOvys; lozdū až vi- 

45 duril nustvėrys: gyvotė, matei, kld ga-

laū lazdls inkūnda, tèi gėllnis lingvei 
pailgėi lozdū pėreioa ič runkln inlenda,—  
išėjau sergunčei mitinai gardžias rūgšti- 
lės jiėškltū, kėip tlj plsaklj karalėitys 
sovo mylimėjei gyvlj! ūndenil. 5

Išėjau gana drūsei, piktėi lazdų tauk
šėdamas ir* unčlkius, kiėk tik golint, su
raukys. Alė nebetlli miškėlil unčekei 
pradėjl lėisties, akelės iš bėimės kėstiės; 
lazdū nebetaukšėjlu, nešdamas gatavi! i© 
pakėlys, kld, pamOtys rainei begulinčiu... 
kūgraičėūsia atgal smūktie, ė parsprūndū 
gyvOtei tadū tedražtie, kld pamatyči! 
verpsti uūt vuodegls atlekiančiu. GyvO- 
tės, matei, kld inpyksta ir j ima ginti, is 
tėi nė raityties — raitės, alė stOčils uūt 
vuodegls Tekia; tei p, jis  j ii raitu p a l 
tie gèli, ė jėū pėščls tėi niekėip neiš
bėgs.

Yiėnas bernaltys turėjl labai graltū 20 
efžilū. Pasimozgys j ir išjaja raistan gy- 
vūčiū karolius jiėškltū, b! gyvOčiū ka
rolius vainikas— iš vienu diėmintū. Ag 
jir atrodo. Sučiūpl vainiku, šakį unt 
žfrgl jiė žaibu Iėidės iš mišk!. Sūšnyp- 26 
štė gallei karolius; sušnypštė unt t l  balsi 
visi raišti gyvOtės, net medžiu šokis 
sudrebėjl, ir, kiėk tik jū būvi, šakį vy
ties. Lėkia žirgas, kajlm žemės nesiėkia; 
vOjes stOčios gyvėtės, kaip piėvls smil- ao 
gis, pO kllrei jif* po dešnei liūliuoja, akis 
sū neišpasakytu piktumū raiteli! veidan 
in body; radis, sakyti—saki: numesk vai
niku jir jak siu sveikas. Kur čė tlu m ės! 
Skrenda bernaltys, kaip paūkštys jir moto 85 
uūt goto, kad visas prolinkė, vtsls nuslėidė, 
atlik!. Atsidus! bernaltys, kaip smefties 
palėistas.

— DiOvui-gi dėkui — betgi išbėgau! 
Dėkui jir tlu, žirgeli — juodbėrėli, kàd 40 
maū jlunū vadavai: Bùs món luksl rū
mai, bus tlu sidabr! stlnele... — tOrė, 
paijajys, jiū siėkė vūodegū atmazgyt. 
Čilukš gyvOtė baltàn runkln; virsta ber- 
nelys nebegyvas, lekia gyvOtė atgal su 45
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karūnū: būta inšliknsl&s p&mazg^tln
ėrklil vuodegln.

Raistas, katrti pat“ tris «Sveika Meri
jas» skersai perbėgtumai, išsiradė t&kiit 

5 neapsOkomu ginti, kad geresnės gyvOčiū 
karolius, j it1 pajiėškljys nerastu. Par 
vafstū aplink nei gyvis dūšils, nei kaki& 
balselil: gifdis nudžiūvusils šakelės kri
timas. Taki* paslaptinga baisi tyla, kad 

10 vilkas, čė po t sustlugys, braliu, rOdls, 
pasirodytu.

Pakraščiuos ogėnėjū nėrė: ralkiaaltie 
gilumln, tunkumln. Trumpi turėj! būt 
mono žingsnei: ėjys-ėjys, ūmžinū valandų 

15 ėjys, kld atsigryžaū, reti pakraščio m&- 
džei tebesmūtė. ToĮėfi... tūnku ir tūmsu. 
Štei it pušu kelmai, ogėnajeis apdegi. 
Kuū-nė-kur derli sūltinga vuūga mėly- 
nnėja jiū, linksmai, blizgėdama, nuraš

ko kyt, prOšos. Drūtis šOknys, kaip vari 
kljls, somanom apžėly, plačei aplink 
drėgnu žemy apkėti tūri. PO šaknim urvu- 
urvelei — nei suskaityt; vis tai gyvOčiū 
lūndls: užsistosi, iė ištrykš iš ūrvo bjauri 

25 kirmėle, kėip iš kūda galviją paskūrės 
paspaudžius iustlras ištrykšta. Brrr...

Alė žingtie raikė... Padėk-gi, Dieve... 
Vardaū Dievū Tėvą... Nū, peržėgnljus, 
tėi šelp-nė-teip gOlima: iš tu urvu, uūt 

so katrū kryžius kriti, nei vieni nebeišlys. 
Pamėtys, katraū urvaū gyvotė inlindl, 
tik uždėk kryžiškai žabeliūs, gyvėtė urvl 
jiū sudžiūs, § pat kryžely nelys, bl 
gyvOtė pat  prakeikimu atsiredus, lygei 

35 sū prakeik ta lseis kryžiaus bljls.
Viėnu matū atominiau visa, kū tiktai 

buvaū girdėjys apė gyvates jiėpo miškūs 
vedžiatljus, kld gallei, visadls tefpu ogė- 
najū augantys, ogdutdjam golvu apl- 

40 suka. Būvi tlksai bOimės paskėllmas, 
kld stečei gerojiškas mėilės raikė sutu
rėjimui mOnys mišk! nars paū pinkės mi
nutės. Visas pavirtau regėjiman jiū gir- 
dėjiman; rlzū mačiau medžiu pošaknis 

45 i t  pešakes: bagnė kobo no šakės nusvirus

(gyvetės j ii uūt medžiu lipt m aka), blg- 
nė kyši iš apačils. Kairiųjų runkū laz
das pasirėmys, skvarnūs terpūkiškin ins- 
pdudys, kūd neinsikabintū, kaip ėrklio 
vuodegln; dešniū runkū rinkau ogelės, 5 
rinkau skubatai, daugumu žemėn išber- 
damas jiū surinkt nebedryzdamas, j ir p i
liau kešenėlėn.

Nū, dO uūt viėnl kėlma-jič būs ganė! 
Žfngt-jiū siųst, kSžinkas, kaip vefpstė, įo 
geltanas... Užsistojau uūt nukritusias pu
šinės šakas, alė šakau telp, kūd iš mišką 
keįeis šuOĮeis išsprūdau, Čpar laukės teip 
bėgau, kad nei onasai raitely s sū grai- 
tuėju s5vo žirgu, nė tik verpstl atsistajy 15 
gyvotės, nebūt pavljys; graičėū nei sū 
gyvečiu karūnū nebūčil bėgys. Atsigrj’- 
žaū tik ulyčgaly. Alė ka nlrėjėu, visgi 
turėjėu.

Išveftys kešenėly, sūjėmjausaujeiysu- 20 
mūigytū, sū trupinėta sumišusiu mėlynių 
iū trijumfuodamas nūnešėu ligoniui. Iš 
mėlinai pėrbolusi! veidelio inspėjl ma
tutė, kūd nė pigel gdutas dėl jūs rūgšty- 
mėlys. Sū neapsOkomu malini ilgai patu- 26 
rėjus akis uūt mono vėidl jič uūt ištie
stas mažas rankelės sū keletu uogu, nu
sišiepė telp, kaip tik mitina, sūvo kū
diki! paguosta, tenusišiepja, jiū tūrė:

— Dėkui, dėkui sūneli!... Vėlgyk 30 
pūts: mėp n&ras pėrėjl. Ė gyvOtė &t nein- 
kūnda?

Pasišvystie dėl kitu jit  paskui mon 
atsejl; pavojumu jii didesniu prityriau, 
alė jau telp brūngei ažū tat niekas ne- 35 
beažmlkėjl, ba niekas až mitinu dau
giu mėilės turtą netūri.

Svėdasai. Kunigas Juozapas Tūmas 
'iŠ Malelšiū.
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fe 85. Дусятскій говоръ.
(DasetìSkiq tarmè).

Ннжѳпоиѣщаемые діалектологическіе 
тексты записаны мною, большею частью 

5 осенью 1901 г., отъ уроженцовъ Ду- 
сятской волости (Дусяты=Ш8еі&8, Dü- 

, sat&s и Düst¿e, piar.), проживающихъ 
въ слѣдующихъ деревняхъ: Paííege (моя 
родина; такъ названа отъ имени озера 

ю ¿íegas и ¿iégglys), Bileií еі и Dídf е- 
dvarys.

Дусятскій говоръ причисляется къ 
верхнелитовскому восточному подна
рѣчію, такъ какъ въ немъ сонорные 

15 дифтонги: «am», «ап», «em», «en» 
замѣняются: «nm», «un», «im», «in», 
a сочетаніе «lè», «le» произносится 
съ твердымъ 1; такъ, напр., вмѣсто 
западныхъ верхнелитовскихъ «sám- 

ао tis»— разливательная ложка, «ántis»— 
утка, «pémpè» — пиголица «ljèkti» — 
летѣть, «sáuljé»—солнце, Дусятскій го
воръ произноситъ: «súmtys», «úntis», 
«рітрб», «lèktié», «sànie». Пралитов- 

25 скія сочетанія «tjai», «tja», «djai», 
adja» и пралитовскіе долгіе монофтонги: 
«й», «ё», «ё» и «б» въ Дусятскомъ говорѣ 
перешли въ «tájei (=éei), «téja» (=ёіа), 
«dájei» (=dá'ei), «d2ja» (=diia), долгіе 

so монофтонги: въ «à» (=долгому полуот
крытому à съ незначительною примѣсью 
о), «è» (-=полуоткрытому долгому е), «ё» 
( =  1%-морному открытому не вполнѣ 
широкому (съ нѣкоторою долею узкости) 

85 с; подъ второстепеннымъ и главнымъ 
конечнымъ удареніемъ) и дифтонги: «іе» 
(двух-морное іе, только подъ главнымъ 
некопечнымъ удареніемъ): «,ё» или «іё» 
(=іу,-морному широкому, открытому ё 

40 съ чуть слышнымъ 1), «ао» (двухморное 
ио, подъ главнымъ нековечнымъ ударе
ніемъ): «цб», или «пб» (= іу а-морному не

вполнѣ широкому, открытому б съ при
мѣсью и); такъ, напр., _ пралитовскія 
«* šaltjai» — морозы, «*šaltjams» — мо
розамъ, «* mėdjai» — деревья, «* тМ - 
jams» — деревьямъ, «br$lys» — брать, 5 
«detv6»—класть, «lętv6» —лить, «dotvę— 
датъ и т. о., въ Дусятскомъ говорѣ про
износятся: «šaltšjei» (=šalčei), «šaltšjam» 
(=ŠaIčiam), «mSdžjei» (=тё<1£ ei), «тё- 
dž'jam* (=m§džjam), «bralys», «det,€» іо 
y. «det», «liet|6» y. «liet», «dūot̂ e» у. 
«ddot».

Интонація. Извѣстное движете голоса 
или послѣдовательность тоновъ, сопро
вождающая произношеніе всѣхъ некрат-15 
кихъ гласныхъ, какъ подъ главнымъ 
удареніемъ, такъ и въ слогахъ слабо
ударяемыхъ, называется интонаціею. 
Долгіе и долговатые гласные звуки про
износятся литовцами, по отношенію къ 20 
началу интонаціонной единицы, двояко: 
акустическій центръ тяжести, т. е. вы
сота и напряженіе голоса, или прихо
дится на самое начало долгаго и долго
ватаго звука, или сосредоточивается 25 
на одной изъ слѣдующихъ его ча
стей. Отсюда возникаютъ два глав
ныхъ типа литовскихъ интонацій: инто
нація I рѣзконачальная и II слабона
чальная, изъ которыхъ каждая подраз- so 
дѣляется на нѣсколько разновидностей, 
свойственныхъ различнымъ литовскимъ 
говорамъ. (Заимствовано изъ «Кс. К. 
Явнисъ. Интонація гласныхъ звуковъ 
литовскаго языка. Ковна, 1900 стр. м 
2—3»).

I. Интонація слабоударяемыхъ слоговъ. 
(Законъ, открытый проФ. Кс. Казими
ромъ Явнисъ.) Всѣ долгіе гласные: мо
нофтонги и дифтонги, какъ вокальные, *о 
напр. «au», «аі», такъ и сонорные, напр. 
«аг», «аі» находясь въ слогахъ, предше
ствующихъ главному ударенію, имѣютъ 
восходящее движеніе голоса, или иначе 
говоря, — сильноконечную интонацію; 45
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тѣ-se  самые монофтонги и дифтонги, на
ходись въ слогахъ, слѣдующихъ за глав
нымъ удареніемъ имѣютъ нисходящее 
движеніе голоса, или иначе говоря, силь- 

& номинальную интонацію, (см. «Кс. К. 
Явннсъ. Повевѣжскіе говоры литовскаго 
языка, ч. I. стр. 93, 94).

Нами въ нижепомѣщаемыхъ тек
стахъ интонація слабоударяеиыхъ сло- 

ю говъ, ввиду типографскихъ неудобствъ, 
особыми знаками не обозначается, тѣмъ 
болѣе, что и безъ нихъ легко интонацію 
сохранить. Напр. MŽ̂ olėlys—дубъ, «kir
mėlė» — червь, «mdtynéle» — матушка, 

15 «greblattélys»—: грабли. Въ этихъ сло
вахъ всѣ гласные напечатанные курси
вомъ, какъ предшествующія главному 
ударенію, произносятся съ сильнОконеч- 
ною интонаціею. Въ слѣдующихъ сло- 

20 вахъ: «mátyn«»— мать (вин. пад.), «ѵа- 
buol<b — жука, «гбкам^ё» — кричать, 
рёгкцбіб— заколъ (вин. пад.), гласные, 
напечатанные курсивом», какъ слѣдую
щіе за главнымъ удареніемъ имѣютъ 

25 сильнонанальную интонацію.
Всѣ долгіе гласные, какъ моноф

тонги, такъ и дифтонги (вокальные и со
норные), въ слабоударяемыхъ неконеч
ныхъ слогахъ (не подъ главнымъ ударе- 

зо ніемъ) и въ конечныхъ открытыхъ глав
ноударяемыхъ слогахъ въ описываемомъ 
говорѣ превращаются въ долговатые т. е. 
полутороморные. Изъ этого правила 
исключаются только причастія на «-ús», 

85 «iüs», «-й», «-ій», напр.; «šnekūs» — 
šnekas, «šnekū» — šnekiį, «rekiüs» — rė- 
ki4s, «гёкій»—rėki4 и т. д.

Напр.: «с̂ опёіё»—хлѣбецъ, «tSvglys»— 
отецъ, «küjegalvys»—головастикъ, «шег- 

40 gü — дѣвицъ, «katrtS» — которые, 
«undv6» — вода, «Skmüo» — камень, 

.«gaidys» — пѣтухъ, «kirvys» — то
поръ, «érke»—клещъ, acaras, «deis»— 
піявка, глистъ, «gūlvū»—голову, «šėrdy»— 

45 сердцевину, «tn5» — тѣмъ (твор. пад.),'

«katrn5»—которымъ (тв. naÄ.),«jttöp—имъ 
(тв. пад.),«уе1кп08* — одѣваюсь, плетусь; 
«peš.08» —ссорюсь, «kur»—гдѣ, «def »— 
для, «ѵаікаі»—дѣти, «tab—то, и т. д. .

Пралитовскіе краткіе неударяемые, ь 
гласные Сохраняютъ свою исконную 
краткость, напр. «šakū» «вѣтвью», «kadü» 
«когда», medžiū «деревомъ» и т. д.

П. Интонація главноударяемыхъ сло
говъ. іа

1. Рѣзконачальную интонацію глав
ноударяемыхъ двухмарныхъ монофтон
гическихъ и дифтонгическихъ слоговъ, 
какъ вокальныхъ, такъ и сонорныхъ, 
въ Дусятскихъ текстахъ мы, по при- 15 
мѣру Еписк. А. Барановскаго, обозна
чили акутомъ ('), напр.: «žvyne» — 
крыса, «riešas»,— рукавица съ обрѣзан
ными пальцами, «gúnklas» — дикій на
ростъ на деревѣ, «sríegas» — чешуя, 20 
«gróblai» — скелетъ, «grūužas» —гравій, 
der Kies, «graužavirba»— изв. видъ ма
ленькихъ рыбъ, «vírdis» — поперечная 
балка въ сараяхъ, ригахъ, «lúmdyt» ■— 
мять, мучить, «spüogas»—прыщъ, «sau- 25- 
lksSdž'ei» —лучи заходящаго солнца, sú 
tfi «съ тою», sú já  «съ нею и т. д».

2. Олабоначалъную или рѣзкоконечную 
интонацію въ главноударяемыхъ моноф
тонгическихъ двухиорныхъ слогахъ бу- зо 
демъ обозначать крышеобразнымъ цир
кумфлексомъ (А), въ диФтонгическихъг 
же—извилистымъ циркумфлексомъ (~), 
напр.: «ūkana»—пасмурный день, «ūkas
v. rūkas» — туманъ, «krygäs» — льдины 35 
(им. п. мн.), «paménai» — 1) сѣверное 
сіяніе, 2) зарево отъ пожара, 3) что- 
нибудь чудесное, «šmėras» — клочекъ 
(облака), «šėreis» — временами, «baü- 
žas» — безрогій, «raistas» — болото по- 40 
росшее мелкимъ кустарникомъ, «gua
bas»—хлѣвъ, «tuoktu»—понимать, смы
слить, «gelnS» — жало, и т. д;

3. Слабоначалъная интонація искрат- 
костныхъ долговатыхъ (о нихъ см. Я. 4Ь
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П.1.112) также неконечныхъ и конечныхъ, 
потерпявшыая убавку, монофтонгичес
кихъ слоговъ обозначается извилистымъ 
циркумфлексомъ (~), напр.: «bSdas»— 

s голодъ, etpgrasB — пчелиный приплодъ, 
«gudas»— человѣкъ иеумѣющій по ли
товски, польскій шляхтичъ, «sünfi» — 
сыновей, «kury» — котораго (вин. пад.), 
«anfi» — того (вин. пад.), «tü» — того 

іо (вин. пад.) или тѣхъ (р. п. множ, числа) 
и т .  д.; такая-же интонація слоговъ 
дифтонгическихъ обозначена грависомъ
0 ,  поставленнымъ на вторую часть 
дифтонга, на пр, jám «gailis»-—ему жаль

is (cf. съ «gaílys»-Ledum pallustre), «kai», 
«kub», «Rašai»— имя озера, «tan»—въ 
того, тотъ, «un» — на, «tam» — въ томъ, 
«áb» — и, ит. д.

4. Удареніе безинтонаціониаго крат
но каго гласнаго выражено' (грависомъ); 

напр. «áS»—я, «bé»—безъ, «й»—-тамъ, 
asü»— съ, «aštri»— острая, «prieždė» (вм. 
pziežėda)— шестокъ, и т. д.

Гласные. 1) краткіе а, h, e, ė, i, i, и, 
35 й; напр. «katė» (а=й), «kás» съ 5, «реіё» 

(е=ё), «be» съ ё, «giré» съ I, «akis» съ
1, «kupratas» съ ü, «tu» съ й; 2) долгова
тые: &, á1), S; á, é, í, й (въ диФтонгиче- 
свихъ, какъ вокальныхъ, такъ и сонор-

зо ныхъ, сочетаніяхъ; напр. áu, ál....) 6, ё, 
іё| |S; Í, У, у; «0, ,б; u, ū; напр.: 
«k&tai», «tos mergos» gen. sing., «lSpas», 
«kálnas», «kárpa»...., «dėlė», «tedas», «kte- 
mSlys», «katrjg»—которые; «kitas», «gy- 

35 lys», «arklys», и t . д.; 3) долгіе-же: (по
луоткрытые; шире тѣхъ-же звуковъ Ве- 
ліонскаго говора, но уже Тверечскаго, 
Солокскаго Ков. губ. и Колтьшянскаго 
Вил. губ.): а, á, S: е, ė, e; íe, іё, іё; у, 

40 f , у; úo, ио, ud; ú, ü, ш; напр. «nedaras 
pánas sú plniú»; «ménD6», «déles», su 
«deli»—съ піявкою, «plenas», «šienas», 
ей «šienū»; «mygtjé — жать, давить,

«ш^к^ё —  мычать, «шукій» —- мычу; 
«агйосіав», «ІибЬав», ей «ЬибЙ»; «гй^ё»—  
гаснуть, «гйк^ё»— коптѣть, идти дыму, 
ей «таЬй» — съ туманомъ, и т. д.

Дрнмѣч. Точка, поставленная подъ соглав- В 
вылъ звукомъ (ваор. к, 1, в т. д,), обозначаетъ его 
мягкое провавошеніе. *

По сообщенію Казимира Буги.

№ 86. Giesmes v. dainfišk&s.

1. io

1. Gieda gaidelei 
Unkšti ryteli^..
Kėlkt€, bernėli,
Alk uft darbėli&.

2. DŽ nesikėlsiu, 15
Dė nė d[ėnėlė,
DS nebudin&
Jaunė panėlė.

8. Kai atsikėliau
Unkšti ryteliė, 20
Ib i(š)sTplakiau 
Plignė delgėly 

4. Ėjau kcleliū 
Mislis mislydamas,
Pli6n& delgėly 25
Paspūstydamas.

6. Do neišpjaviau 
Anei pradalgėliė 
Ib atanešė
Mšų pusrytėM. so

e. Aš pusrytėjy 
Gardžel valgysiu 
Ib abrūseliu 
ApsišMostysiu.

Padai navė Koralinė Būgiatė iš Pažie- s& 
$ės, 17. XI. 1901.

2.
Svelki-gyvl, jus sv&tfilei mūsū!
Kaip mės lėukem atvažidojunt jdsū. 4a45 j) Вмѣсто I  съ ~  употребляется знакъ I .
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Kaip tik yarpal suskumbėja,
Taftom saule giedri nžtekėja.
PS lungeliū kaip meilei sedėj&m,
Kai važiavot, k i  vaistė girdėj&m.

5 I f  patlkėm smūtnū jaunikaity 
It* atskirtu jaunumes našlaity.
Sumainyti auksinei ž,ed§Įei 
I f  nujinitl rūtų vainikė]ei.

Karolinė ir Anė Būgiėte Iš Pažieges. 
įo 17. XI. 1901.

Kad kitam pavydėsiu.

Amilija Lingiais iš BileTšiū. 30. X.
1901.

4.

1. Alk, Anfite, gr$či&o,
Sėsk ažū staleli^,
Pasakyk matulei,
Kad sapa galvely.

2. Anfite žinaja,
Alė negalėji;
Su Jėnukū abu 
Mandrav^tj6 ėja.

s. A~nys mandravajės 
Pa Vilniaus mastely,
Ana pasgrėžėja 
Vilniaus miesčižnėliam. 

a. J&nfikas nnpirka 
Du šuksa žiūdeliū,
Užmayė Anūtei 
ua balta runkeliu.

5. janūkas ašpykė;
Anfity subarė.
Anute raudąjį 
Gailiam ašarėlėm, 

a. Pajeme Anfity 
Až baltfi runkeliu,
Nuvedė Anfity 
Kraštai! D u n a j ė l i a .

7. Pajėmė Anfity 
Až baltfi runkeliu,
Inmete Anfity 
V i d u i !  D u n a j ė l i a .  

e. Anfite gerdama 
j a n f i k ū  šaukdama:
—  Ratavak, Jonukai,
A*§ei tava miela.

9. Ribėkai žūklavė,
Anfity pagava.
Ištraukė Anfity 
Kraštaii Dunajėlia. 

įo. Svetelei važifiva 
Svetimas šaleles,

3.

1 .  T e v e l i  m a n a ,
SSnasėi mani!
Ark žaliūs d i r r a n ė l i f i s  

15 S ė k  gelsvuosius lineliūs.
2. Aš t*5s lineliūs 

Dažnai lankysiu:
Kas-nedėliės rytely 
Subatfis vakarėly.

20 s. Štai if atjaja
Jdunas bernelys 
Paf lygiuosius laukeliūs
U ū  j ū o d b e r i a  ž i r g e u a .

4. «Palduk, berneli,
25 Palauk, jaunasėi!

Turiū didžio bedely—  
Paskundenaū žodely».

5. — Panele mana,
Jaunaja mana:

30 Jifflk, paturėk žirgely,
Aš atrasiū ž,6deĮy. —

6. «Berneli mand, 
jaunasai manė!
Neturėsiu ž i r g e l i a

35 Apkalbės maū1) žm&nėlės».
7. —  Panele manė,

Jaunaja manai
D ūš p&c (==pėts) apkalbėsiu,

1) а  мягкое.
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Pamate Anūty 
Krašti Dunijžlii 

11. Pažiūrėkit, vyrai!
K&kįS čė dyvai:

5 iš sava puikūma
Yiekū nutritg i.

Karolina Būgiitė. 28. X. 1901.

5.

( i. Atvažiivi Rygas kūpčei,
Ryg&s kūpčei barinuočei, 

įo Mūsū sidi suderėtu 
B *  pinigu a ž m a k ė t ū .

2. Musu aidas tai uedykas,
Vidai sėda agridnykas— 
Agridnykas pravasliunas 

16 Žilū barzdū nebejaunas.
s. Mūsų aidi v i s a  yri 

Vinagrėdū dogas biri.
Mūsų aidas labai brūngus—
Vidui a id i tartum dungūs.

20 4. Yri aidi gegiutėlė
U pilkasai karvelėlys; 
Gegiutėlė aškfik^os,
Karvelėlys ažbrūlųės.

6. Mės čė sėdim ii* dainuojam,
26 Timatū svičii aimanuoja.

Mes čė sėdim ažu atili,
Timatū svičii jaū sušali.

6. Kub si svlčiū pasidėsta(t)? — 
Pab pašinam pa8tivėsta(t).

30 Kaškiėtėlys u i galvelės,
Prišim, aikit prl durelės.

Karaliui Būgiitė. 26. VII. 1897.

6.
i. Siuūtė maū mitutė,

36 Siuūtė man senąją,
Siuntė mani mitynėle

U~pen apdenėlii.
2. Pij ėmiau v,ėdreliūs,

Ejaū takeliū 
B* sutikai bernaitėly 
Un-t-ūpės kraštėlii. 6

s. Paliukai, panėle,
Paliukai, jaunąją!
Dūok žirgėliui atsigėrus 
Šilti updenėlii

4. Nei išei stivėsiu, įo
Nei Sšei lūkėsiu;
Bijai mtėlas mitynėlės,
Kad nenusidečii.

6. Atskrldi karvėlys 
Iš žaliis girėlės 15
B* sudrumstė undenėly 
Un-t-ūpės kraštėlii.

6. Tilai iš stivėjau, *
Titai aš lakėjau,
Pakilai nusistivėji 20
čystas updenėlys.

7. PSjėmiau v^dreliūs,
Ejaū takeliū;
B* sutikai mitynėly
Tebp kiėmi vartelių. 25

8. Bara man mitutė,
Biro man senąją:
Kui* buvai dukrytėle 
Teip ilgu čėsėly?

9. — Atskrldi karvėlys »o
Iš žaliis girėlės
B- sūdrumzdė undenėly 
Un-t-fipės kraštėlii. — 

įo. — Meluoji, dukrele,
Meluoji, jaunąja, 35
GiĮ ti būvi nė karvėlys,
Ė *) jiunas bernėlys.

Karalini ib Aui Būgiitė. 17. X I. 
1901. 1

1) 3 BirkcTO  5 ci>
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1. SSkė mani šikkik 
SSke mani takia,
Sake mani tipginėle 
Nesėja rateliu.

2. Ai* iš Dievk lkckks,
A i iš mank priteiks 
Pilnas mSnk darželėlys 
ŽaliūjG rateliu.

s. A"k tū vilke-pilke 
TU keturek^ji!
Kkm tu mSnk žaliks natas 
Nagkm išnešiąjei?

4. Žeme kelia žkly,
Ž&I6 kelia rSsū,
Rask kelia patkavžly,
Patkavk žirgeli.

&. Aš ėja i keleliu,
Šitiojno T,eškelėlii: —  
A"ria-aria artkjėĮei 
Šemalseis jantejeis.

6. A nys tinai Sria 
I i rupkeiem maja.
Kas ta i (= a cc . sing) žink ber
i j i  ka tije i maji. [naitėli,

7. A i u i mani kralčik 
Ar u i paskgėlik,
Ar u i mauk skaistais vėidk, 
Jau n iji daneliu?

8. Nei u i tavk kraičik,
Nei u i paskgėlik,
Tik u i tavk skaistais vėidk, 
Jau n iji d^neiii.

9. Važiavai par giriu;
Gegiule kttkSvk;
Nustabdykit jnodberė}y 
Ašei paklausysiu —

įo. Ar gegiūles balselys,
A i kitu paukštelia,
At  ne mana matynėles 
Meilingi žkdejei? 

n . Nei gegiūles balsas,
Nei kitu paukšteliu,

7.
Tiktei mSnk mktynėles 
Meilieji žkdejei.

12. Aš ė ja i pat kiemą 
išgirdai paf“ siena:
Šaka-trinkia jaunimėlys, 5 
N e t  mkp pasgrkžėjk.

18. Veda mani šaktO,
Kaipgi mkp nelinksma;
Ralkia siūt,e marškinėjei, 
Ašarėles liettč. įo

Amilija Lipgikte iš Bilelšia. 30. Z.
1901 m.

8.

1. Šiam gailiajam iytelyj
VkikŠčikj’ jkunas bernely8. jg
LimU, ak liuifi, vkikščikj’ jkunas ber-

2. Vkikščik jkunas bemelys, [nelys. 
Jieška berk žirgelik.

8. Ir patlkk panely
AtaTnunčiū keleliu 2o

4. «Pasakykai, panele,
Ai nematei žirgelik?»

5. — «Sakyk tiesa, berneli,
Kkkik plkukk žirgglys?»—

6. «MSnk žirgas j ūodberys 26
Viršui dymk balnelys».

7. — «T5vk bėras žirgelys 
MSnk tevk staneiej». —

8. «Sakyk tiesi, panele,
Ku padSre iškSdas?» 30

9. —  «Myne rkžy raudana 
Ii Jelijū geltana.» —

10. «Sakyk tiesa, panele,
Kk tie virti žalynai?»

11. — «Aži rkžy Šimtelys, 35
Až lelija du šimtai». —

Alenk Jusiuv^ne iš Didžedvarik. 13. 
XI. 1901.
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Pasakas.

№ 87. T r y s  s e n a i  i* v i s i  t r y s  
d a k t a r a i .

Tėvas išlėidė tris sranūs iškalėsl). PS- 
5 baigė visi iškalės. Atvažiėvė namė. Klau

sia j nės tėvas: «paradykit jūs mdn prSktikū, 
ku jus išmakėt». Vienas sakė: Sšei nus
pjausiu savė ranku, padėsiu uit stSlė, pa
laikysiu adynū, paskui pasij imsit, pri- 

io dūrsiu, i i  vėl! prigydysiu. Untras sSkė: 
«išimsiū sava aky, padėsiu un stSlė, palai
kysiu adynū, paskui incdėsiu ir vėl pri
gydysiu. Trečias sakė: «ėš padirbsiu dė 
kytriaū: išimsiū sėvė širdy, padėsiu uA 

1 5  stSlė, palaikysiu adynū, paskui incdėsiu 
i i  vėl prigydysiu». A~nys visi tryB šlteipės 
i i  padirbė. Sudėjė uii stalė, pastate liuo- 
kario sėugat, e anys visi trys atsigulė 
lavan. Liuokarius afslgryžė nuog stala; 

20 ušaka katė ufi stala, apgrėužė runku, su
vedė širdy ir Sky. AtsigryŽta Iiuėkarius, 
pamatė kžty u ii stala ėdunt. Pėrsgunda 
anas, mata liks kaltas. Teip tuoj anas 
šėkė, kSty ažumuše, aky išėmė ii padėjė 

25 uii stalė. Išbėgė gurbaA, ažūmušė mei
tėly, Išėmė širdy, atSnešė ii padėjė uii 
stalė. Varė pai ūiyčifl vagy; muša vary
dami. Teip anas išbėgė, nukirti runka, 
inclnešė ii padėjė uii stSlė. I i  stavi, sėu- 

so g i  visus. Išeina adynū, atsikelia visi. 
Tuoj pirmasai pasijėmė sSvarunkū, pris- 
dėja i i  prisgydė. Kitas pasTjėmė aky, 
incdėjė ii prisgydė. Trėčiasai pasijėmė 
širdy, incdėjė sėu ii prisgydė. Visi sus- 

8 5  gydė i i  išvažiSvė miėstnos žmėniu gy
dyto.
• Vienė rėžė suvažiūoįa visi VjėnėA 
viėtan uA kermėšiaus. Teip vienas vieno

1) в ъ  с л о в ѣ  iš k a lS s  £  д л и н н ѣ е  ч ѣ м ъ  с о о т в ѣ т -  
4 0  с т в у ю щ е е  £  в ъ  с л о в ѣ  p £ n a s .

ii  klėusias’: kaip tėu gerai1) ruūkė 
nupjovus. Kitas klėusia, kaip tau gerai 
akis išėmus, trėčias, kaip tau gerai šir
dis išėmus. PfrmaBai sSkė, katr&s tarėja 
ruiikū nupjavys: teip būt niėkė, alė tik- 5 
tai šita runka vis nari, kėd kės pavėkt*. 
Kitas sakė, katr&s akis būvė išėmys: 
oėšei nSkty mugėdamas par tris sieksnius 
matai! pėly». Trėčias sSkė, katr&s širdy 
turėjė išėmys; «rytė acikėlus rūpi para- i® 
gaut š . . . .

Jėnas Lingė iš Pažiegės. 18. X I. 
1901.

8 6 8

№ 88. VeĮnei  pakasynėm da rė  a lū .

Gyvėnė tėvas, turėjė sūnū. Suinūs 15 
apsižėnijė. Tėvas jy išvarė iš namu. ATnas 
gyvėnė susiėdė pirtyj. Naktim aidavA 
tėvė klaiman vėkt pašarė. Viena rėzS. 
ineina klaiman. ITšlipė un-t-jaujaus. Š ta i 
inelna tėvas, i-nėjė šallnen, IŠkaeė dūoby 20 
ii parėjė namė. Sranūs tebesėdi un-t-jau
jaus. Štai atalna vėr tėvas, ataneša k a ti
lo. Indėjė duob?A i i  vėl parėjė namū. 
Smnūs tebesėdi un-t-jėujaus, žiūri kAs 
če būs. Atanešė pinigus starblėj ii* su - 25 
pylė. Pripilė pilno katilo ii* sakė: «Tė
vui katilas, ė vaikėin pinigai». E sam us 
uA jėujaus sėdėdamas sSkė: «Ё mėn, te -  
vėli, kės-gi?» Tėvas atsakė: «Tėu visi».—  
Samūs nėjėmė pinigu; pasijėmys šiaudu 30 
parėjė namė. Štai atalna un-t-jy gryče- 
lėn ii* duoda žTniO, kėd j S tėvas numT- 
rys. Nuveja anas pakasynės (= casu s lo c . 
на похороиы); išlydėja tėvu. Parėjė nam A.
I i  nakty (= a cc . temporis) atsigulė. T ik  85 
akis sumėrkė, štai velnel atSja un-t-jy . 
«Pasimk pinigus, mūm ralkia katilė tSva

1) Въ словѣ gSrai, ё (долговатое) произошло и зъ  
долгаго. По количеству гласной в различается и 
значеніе словъ а&уЬб (=  богатства, добро) и g ë- 40 
гуЬб (= доброта).
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tėvū pakasynom alūs darytu». A~nas d6- 
jėmė. Nuvėjū ūn kunigu. Pasklūusė ku
nigu: «kūs mūę daryt, velnei liėpja pa- 
simt pinigus, jiem ratkia kūtilū alūs da- 

s ryt mūnū tėra — nabašnykū pakasynom». 
Kunigas jūm pasūkė: kilai pakavasma, 
nejimk». A'nas itnėjima. Kaip tik naktis, 
telp nū jy ataina velkei ir liėpja: «pa- 
simk greičiau pinigus mūm reikia katila». 

10 Pakav&j i tėvo. Nuvelna anas sū maišu 
pinigū pasimto. Pripils maišą ii* nepa
reina. Telp samūs mtslija, kūs čė daryt, 
dū liėka pinigu. A'nas mtslija šitų maišo 
parn&t ii“ Yėl atalt Teip vėlnias pibėgys: 

i& «dū čė tū ilgai gaišinsi, jimk,es graičiaū, bė 
ralkia tav& tėvui alūs daryt pakasynūm». 
Kaip triuke .katilu B de6bės, pinigus 
išpylė ii* nusinešė pėklūn.

JūnasLifigė. 18. XI. 1901.

20 № 89. K&J dabai* rugiu vūrpūs 
trumpas?

Senybėj, sūka, rugiu vūrpūs ūogdavy 
daūk ilgesnes— nnog viršūnės lig pašak
nės. Žmanes turėdami daūk grūdu viš- 

26 kai, Būki, išdirgy, kūd nėt jū materys 
pradėjy vaikūm šikinės blynais šlūostyt. 
Až tūt Diėvas nū žmūniū labai ašpykys 
i t  nūrėjys badu numartntiė, nubrauky
damas v&rpas. Šuvū, matydamas, kūd 

no Diėvas nubraukis rugiūs ir jūm nebebūs 
kūs ėda, pradėja Diėvū prašyt, kūd pa
liktu n&r-tfek, klek anas apžiūs. Diėvas 
šuniū ii paklausė.

Dū ir šificjei sakama yri: «Durnas tūs 
86 gaspadŪrius, katras šunia nekinčia,— 

šūniū daliūj, sūka, gyveni*.

Jūnas Lifigė. 15. XI. 1901.

Nt 90. Kunigas, norėdamas gyvas 
pallk tiė  alna vūktū.

Vienū rūzšvažiūoja kūnigas iūligany, 
ii* matė—žmūgūs sėja rugiūs. Jū sėjimas 
nepadūbnas uū sėjimu. Mlslija kunigas: 6 
vienu sūujū ti pllia, kitu kitaū šanan, 
anas augštyū žiūri, viėtūm krūvūm sūpi- 
lia, viėt&m dyku žėmy paliėka». It nuva- 
žiūvū. Gryšta n.og ligūniū namū. Tebe- 
seja anasai žmūgūs rugiūs. Kūnigas įo 
sūka: «padėk — Dievas». Žmūgūs atsake: 
dėkui. «KūĮ tū šlteip rugiūs sėji?»— «Ė 
kūs yt?» — «Yiėtūm dyku žėmy p&liėki, 
viėtūm krūvšm supili». — «Kaip pasėsiu, 
telp ii* būs. Ašei šitų rugiu nebepjūu-15 
siu».—Kūnigas klūnsia: «£ gūl tū žinai, 
kadū rairsi?»-^«Ė kū} aš nežinasiu?—«Ė 
kadū-gi?» — Ėgi pr,ėš kalėdūs kūčiū vū- 
kar». Kūnigas pradėjū juoktis ir
važiūoja. Pavažiavū taliaū, nustaja atsl- 20 
gryže it klūusia: «Kūd tū žinai, kadū 
tū mirsi tai pasakyk, kadū ūš mirsiū».
«E kūĮ ūš nežinasiu — žinaū. Kūnigas 
mirsi pr,ėš velykas subatŪs vakar, nėš- 
parū atlaikys, pareisi namū, pavūlgysi 25 
veėėrijūs it mirsi, ė jėg pū nėšparui 
alsi vūktū, tai nemirsi».—Kūnigas asirūšė 
šitunos jū žūdžiūs it mlslija.

Sulūukys kūnigas kūčiū, siuūčia za- 
krastijūnū vakari tūū ūlyčiūn pasdair^t, so 
kūs Ii dėdas. «Neilgai būk, tnoj atalk». 
Zakrastijūnas nuvėja,pėrejūparūlyčiū— 
nėkūkiū nėt naujienų; tūksit tŪks žmūgūs 
numlrys — pakasynas (pakrivai). Atūjū 
namū zakrastijūnas. Kūnigas klūusia: «kas 85 
ti dėdas tlj ūlyčiaj»? Zakrastijūnas atsūkė: 
«Niėka nėt. Žmūgūs numlrys— pakasy
nas». Kunigas nusgnndū, kūd išėja jū 
žūdžei prūudan. Kūnigas markūtnas su
laukia gavėniūs, sulūnkia pr,ėš Velykas 40 
snbatūs. Kūnigas sveikas it markūtnas. 
Sulūukiū vūkarū. Atlaikė n&sparū, pa- 
rėjū namū it mlslija kas Čė daryt: atvūl-
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gyt večėrijas ar viktū alt. Išėji Iran, 
vdikščiaja pa ačlaimū markdtnas, mTslija 
alt viktū — nežinl kur alt,e. Inėja kle- 
bdnlj&n, padėjd kunigiškus rrabūs, ap- 

5 stalse blogais rūbais, išėji iš kleb&nljls 
ii atsistajl pr{S si va stanidm ii* mlslija 
kut j dm dabat altiS. Nuveja miestan,_kar- 
čemšd. Radi senu seneliuku karčemoj nū 
sūold besėdžiunty. Prėjd Snas u ii šltū se- 

io neliūkū it atsisėdi. It Snys abudūjei telp 
bjėdnals i(š)siradžia, kdd neturi kno dūo- 

< nds nuspirkt. Kunigas kilusia senidkū; 
«kū mes darysma (veiksml), biedni bū
dam!?» Seniokas atsake: «alsini viktū». 

15 It kunigas sSka: «atimi». Kunigas klau
sia: «e kut atimi?» Senys atšaka: «KJebd- 
nijln. Kunigas senas it bagetas, daūk pi
nigu tūri». Kunigas atšaka: calnam». 
Nuveja anys abu iii kĮebanljū. Kunigas 

20 atsistKj& pašaly kūknias, pr{e sienai, e 
senys inlinda kĮebdnljdn prd pamatu, 
Išnešė kūnigd visūs pinigus. Kai senys 
inlindd kįebdnljan, ta! kūnigas stlvėda- 
mas pašaly kūknias išgirdą kūkniaj šne- 

25 knot gaspadlny it liuOklriū: «Kut mūsū 
pinas asitrūka, j S tručyznd atdoš&, kut 
pritaisyta sū valgymu». Tik kūnigas iš- 
gifda šitgūs žadžiūs, teip kūnigas pra- 
džiūga, kdd dabat liks nebemirys. KaSp 

so tik sūnys Bnešė pinigus Iš kleb&nljds, pas- 
dalyjd anys pat pušy. Kūnigas it sava 
pušy atidavė šitdm seniui. Šitas senys 
sū pinigais nuveja miestan, e kūnigas 
ineja gralt kleblnljln, nubrukė šit̂ Ūs 

85 nubus, apstalsė kaip ralkiunt. Ineja anas 
stalavlj&n, kut j dm būvd pritaisyta vdl- 
gyt večerijas. PSjeme vdlgymd šmdtely, 
šuniui padavė. Šuva kū beregy Išdvėsė. 
Išejd uū miestą, pasaukė pallcijū. Pali- 

40 cija davė kitdm šūniui vdlgymd. It kitas 
šuvd Išdvėsė. Tadū tuoj sūjėmė gaspa
dlny sū liuoklrium it Išvežė Giblrijan. 
Kūnigas llkd gyvas.

Jlnas Liūge iŠ Pažieges. 15. XI. 
45 1 901.

N° 91. Kriaūčius it velpel.

Būva vienas kriaūčius, labai dldelys 
girtuėklys. Kiek anas pajimdavl, vis pra- 
gėrdavd. Vieni rlzd prSbaŠ&us paprašė jy 
k}eblnijdn siūt. Alna pavakary, kįeb&nij&n s 
siūt. Aidamas mlslija, kdd kis jdm dDOt 
pinigū pasiūliat, Beaidamas-susteūkaSnas 
pdndity. Pdnditys kilusia jy: «kū tū dadab 
mislijei?» Anas sSkl: «nieki nemlslijau». 
Pdnditys sdkd: «kaip tai nemislijei, — įo 
mislijei». Anas saki: «kū, esū, mislysi— 
mlslijau, kdd dn5t kds pinigū pasiūliau. 
Pdnditys jdm saki: «pasrašyk, dš dūosiu». 
Kriaūčius sdkd; «kdd dš neturiu plūks- 
nds». Pdnditys sdkd: «neralkia plūksnfis, 15 
pa j imk žirkles, insdūrk pirštu, — kraūjū 
pasrašysi». Kriaūčius sdkd: «slpės». P&- 
nditys sdkd: oneslpes». Kriaūčius pfijėmė 
žirkles it indūre pirštu. Pdnditys išėmė 
plpiėriaus šmdtely. Kriaūčius bdkste- 20 
rejd krūvinu piršti plpjėnun it sdkd: . 
«dūok dabat pinigū-gi». Pdnditys sdkd: 
«alk siūtū; vakari dš nunešiū!»

Nuvėjl kriaūčius kįeblnljln siūt it 
vdlkščidja smūtnas. VienSj stdncijlj siuva, 25 
ažū slends kiti) stdncijlj gūli prlbaš- 
čiuB. Vakari, sutemus, atdjd pdnditys it 
dž lūngd stlvčdamas pradejd šaūkt,ė 
kriaūčiū: «Te pinigū, te pinigū!» Kriaū
čius nejima. Telp prdbaščins it girdi ažd so 
siėnds gulėdamas. Uū rytdjaus prdbaš- 
čius atsikelys kldusia kriaūčiū: «kds tdo 
siūle šiūnakt pinigū?» Kriaūčius mar- 
katnas niekd nesdkd. «Niekas nesiūlė». 
Prdbaščins sdkd: «kaip tai nesiūlė, dšss 
girdėjau, kdd siūlė». Kriaūčius sdkl: 
«dšei aidamas kleblnljln siūtū pamislijau, 
kdd kds dnOtū pinigū pasiūliat. Kaip tik 
dš pamTslijau, tuoj it atsiradd pdnditys it 
liepė pasraš^t; dūosius pinigū. Aš pasra- 40 
šiaū it ndkty atdnešė pinigū». Prdbaščins 
sdkd: «nejimk, dabat, esu, tdvėnai būs 
bldgai». Prdbaščius rdšd grdmatū nū
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dziėkėuū, klėusia rėdės: «kàd tai vienas 
girtuSklys pasrašyB vélniui pinigu norė
damas». Dziėkėnas niėkė neiSmènè apè 
šita, rėšė uà vyskupo. Vyskupas vėl niėkė 

6 neišmanė; r8Šė uà švifitūjy tėvū. Švifita- 
sai tėvas sėkė: kitėkiės rėdės čė nėrė, 
tiktai jimk pinigus nnòg vėlniė ii* sakyk 
vis mSža, prašyk vis daugiaùs iū dau- 
giaùs, ii* statyk uà savė vardė bažnyčia». 

10 Šitas kriaušius pradejė j imt,6 pinigus 
nu5g jė it vis prašė daugiaù. Kriauòius 
pradéjà statyt bažnyčių. ŽmOnes, katr,S 
atSveže akmenų ai* plyta, tai pinigu ve
žimus namà parsiveža. Katrės tik darbi- 

15 nykas kū padirba, labai brùngei maka. 
StSte bažnyčia labai brùngiu if statė j fi 
dvldešim mėta. Ib vis šitas kriaūčius sėkė: 
«dùokit vis pinigu». Pastatė bažnyčia ib 
prèja mėtas pajimt kriaūčius vel- 

ao niėm. Kunigai davė jėm rėdo— inllpt 
kėzėlnyčiėn, apsirėžt aplink grabnyčiės 
žvaki ib stàvét Préjà pilnė bažnyčia 
velniu pajimt kriaūčiaus. VeInei sakė ši
tam kriaūčiui. «Lipk iš kėzėlnyčiės, nės 

26 ralkia tūjenai mùm pajimt». Kriaučins 
atsakė jiem: «neturit jus prėvės many 
pajimt, mat&t, kėd nepabalgtė bažnyčia 
pusė bažn^čiės nedingtas, apdingkit jus 
šita bažnyčiės pūsy aguėnės grūdais ii* 

30 kiėkvjėnaū aguonės gradaà pS pinklus 
čviėkūs kėlkit it žėdnas čviėkas, kėd pa 
pūdu vėžy to». Velnei kfiberegy apidingė 
aguonės grūdais. Ib vėl visi suvėjė baž
nyčion. I i  vėl jėm &ak&: «Lipk iš kėzėl- 

35 nyčiės, čėsas tù móm pajimt, bè kėd ne
lipsi šėksma visi, suplėšysma visa tėvė 
bažnyčia it tavi pajimsmė». Kriaūčius 
jiem atsakė: «Aš jūsų nebijaù nei viėnė. 
Išdūokit jūs mėn rėkūndū, ėž kiek jūs 

40 maà nupirkOt». Velnei pradéjà nėšt 
ràkùndas. Nėša, neša ii* n,ėkaip nesū- 
neša — labai ėž daūk nupirkė. Velnei 
sakė: «Lipk iš kėzėlnyčiės, bè mėtas tù 
mum pajimt». Kriaūčius atsakė: «ėš jūsū 

45 nebijaù nė viénà, bè jūs mėn neišdūodat

rėkūndOs, ėž klek nupirkėt». Išlipė kriaū
čius iš kėzėlnyčiės ib aTna. Alna pab baž
nyčia, visi velnei žiūri un-t-jy ib nė vienas 
nėjima ja. Velnei suprStė, kėd jėm kės 
davė tėkiū rada. Velnei pradeja vefst 5 
prabaščiaus knygės, mėž prabaščius davė 
rėdą. Prabaščiaus knygės nerufida dūota 
rėdės.

Pradeja verst dziėkėnė knygės, ne
rufida duota rėdės. Pradėjė vefst vys- 10 
kupė knygės—nerufida dūota rėdės. Pra
dėjė vefst’ švifitėjė tėvė knygės—rufida 
dūota rėdė.

Pristės dabab velnei uū švifitūjy tėvą. 
Vfenė rėžė pavakary švifitasai tėvas vėik- 16 
ščiėjė pė sėda. Štai ii sustefika pė- 
nėity. Pėnėitys it klėusia Šv. tėvą, «kėl 
esmi švifitas tėvas it neženatas». Š. tėvas 
jėm atsėkė: «ašei sėnas, kės ėž many 
gėli beait?» Tėliaū pamatė vėibščiėjunčia 20 
panyty, jėunū, labai gražio. Pėnėitys 
sėkė šv. tėvui: «Šita panytė gėli ait«.. Šv. 
tėvas sakė panytei: «ab alsi ėž many»? 
Panytė atsėkė: «alsiū». Tuoj tu-v8kar’ 
padlrbė piršlystės ii* nusipifšė švifitasai 25 
teras šita panyty. ATna ažūsakai; šv. tė
vas it sėkė šitėm pėnėičiui: «ėš esmū da
ba): nežeoatas i)* tai nežinaū klek mėnė 
vaiku, surašykit jūs visūs manė vaikės, 
kėlai dė ėšnevinčevėtas». Vėlnias atsakė: 30 
«gėrai; surašoma mės visūs tavė raikės 
par šitės tris nedėlias, kėlai ažūsakai 
alna».

Velnei paspylė p& visės bažnyčias. 
Sumšj, kai visi žmanes suveina bažnyčiėn, ss 
tadū vėlnias atsistėjys uūt spr^skė i)* 
rašė visūs žmanes, kiek yb bažnyčioj’. 
Kunigas, kai atsigryžė pė pTrmajei eve- 
nėlijei sakyt’ «Dominus vobiscum» ii* pa
mėtė uū pr^skė vėlnifl stavinty. Kunigas 40 
atsivertė knygėj tū malda, kurid prisi- 
šafikia vėlniū uū saū; ab nėrės vėlnias 
a it ai* nė, ė vis preis. Prėjė vėlnias uū 
kunigo. Kunigas klėusia: «kū tū čė dirbi?» 
Vėlnias nesakė. Kunigas sėkė: «sakyk, 45
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bė aštaū u h altoriaus pasodinsiu». Vėl- 
nias atsakė: «žmanes rašau, j ūsu tėvas 
žėoijas, ažūdavė mum žmanes surašyt, 
kiek yrū vislj pasūnlėj’žmaniū». Kunigas 

5 prSšū: «nėšk mani nū šv. tėvū vesėlijū». 
Vėlnias sSkū: «kūd tu šiultas, kaip ūš tau 
nešiū». Kunigas saka: «nėšk graičiaū, kūd 
da rastum šv. tėvu nevinčevatu». Vėlnias 
vėl saka: «kaip as tavi nešiu, kad tu šiuT- 

10 tas». Jėg nari, vėlnias sūka, išimsiū du
ris, tai tu un dura atsisėsk, tadū ūš ne
šiū taū. Vėlnias Išėmė duris ii* nėša uū- 
t-ai tūriu. Žmanes nematū vėlniū, tik 
mūtū—vienas durys aTna un-t-al tūriu pat 

15 viršų žmaniū. Žmanes visi i(š)sigundū. 
Prėjū durys uū-t-altiriū. PSmetė kunigas 
sdmū laikyt’, pasljčmė švystū ūndeniū 
katiliūkū, krūpylū, atsisėdi nū durū. Ii* 
žmanes mūtū — alna durys pa i* bažnyčia 

20 ar&n, un durū kunigas sėdi.
Žmanes visi pradėjo rėktjė, kūd ku

nigas išeina. Kunigas žmanėm sudiėu pa- 
sSkė. Išėjus ūraū klūusia vėlnias kūnigO: 
«kaip tū nėšt, ai1 pSžemju, ai* pusėj mė

se džiū, oi* pat viršų kdlnū, pat vifštt me
džiu,— augštai». KGnigas mislija: «neš 
pažemju — ažmūš, neš pusėj’ mėdžiū — 
pakars». SŪka kunigas vėlniui: «nėšk 
pat viršū mėdžiu, pat viršū kūlnū, 

80 kūd niėka nesiektum». Tai dabat sSka 
vėlnias «nešiū». Tik nėšunt kunigą ke
purė nulėkė. Tik kunigas paspėja 
pasakyt— «palūuk kepure nulėkė». Vėl
nias saka: atSva kepurė jau trečiūj ka

sė ralystėj; jėg gryšmū tūvū kepurės pa- 
jimtū tai nepaspėsma uū šv. tėvą vesė- 
lijū, rasmū pavinčevata». Kunigas sškū: 
«nėšk, kad tik paspėtum uū šv. tėvą ve
sėlijū, kūd rastum da nevinčevatu»

40 Nunešė vėlnias tūū bažnyčiūn, ažūnešė 
ūž kratų. Švintasai tėvas klūpa sū pa
nyri, kaip tik vinčevat. Visa priruošta, 
žvakės ažudegtOs. Te'ip tuoj kunigas nū- 
lipė nuog durū. Baisū — kiek ti pamer- 

45 giū, svūtū,—pilnū bažnyčia. Tuoj kunigas

padažė krūpylū švystam undeny, tuėįj 
tėp šv. tėvui pat akis krūpylū, paskui 
jūun&jei tėp pat akis, — tiktai ūžž i t  
i(š)zirbė visa iš bažnyčiūs. Tadū žiūri— 
šviūtasai tėvas kiaūlegurbyj paklupdytas 5 
sū šžkū. Šv. tėvas saka šitūm kunigui: 
«tai tū mani išgėlbėjei». Šv. tėvas šita 
kunigū paslika pat saū, — nebelėidė 
narna.

It dabat, sūkū, ta bažnyčia, kut Iš- ю 
nešė vėlnias kūnigū, tebėsunti bė pūsės 
durū.

Jūnas Liūge. 4. XI. 1901.

Къ діалектологіи Виленской губ.
№ 92. Тверечскій говоръ. is

Tverėčjaus tarmė.
Bezdūnėlys.

Sėkmė.
Būva dziėdas i būba. A~nies netarė 

vaikū. Nuve Snies iū čėrūunyky pas- 
klūusę, kūs relkja daryę, kad vaiku »  
ac(ts)irūst. Čėrūunykė liėpė jiem bezdčc 
piestūū, kūle peišbezdės valka. A'niee, 
pasistūty pirkaitėj piėstū, vis bezdė j&ū, 
i išbezde «Bezdūnėly». Itas vaikas būvi 
labai mažas І suvisu peángi, aljū aš(ž)tei 25 
greita vūikščj&ę pradė.

Kaftū áre tėvas lauki dzifvū. Mūmū 
ruėšė jám sniėd&niū. Bezdūnėlys bivi- 
j&s priė pėčjui. Mūmū, prikepus, pridė 
pilnū bljūdū blynu i nūrė nėšę laukan, so 
Bezdūnėlys saka: «Mamá, duo m&n, ŪŠ 
nupešjū tūtei sniėdad. Bába atadevė jám,
І anas nupešė. Kai tėvas prisvūrė vSgū 
galan, Bezdūnėlys saka: « T é ,  t a t ú ,  pa- 
sniėdaj šiltu blynu». Tėvas sustapdė arkly, 86 
sėd&s gali dzirvas, nusljėmė kepūry, 
pėrsižegna i pradė vūlgyč. Bezdūnėlys 
praša: « T a t ú ,  t a t ú ,  duo mán paarác, kūle 
tū paválgysi».—«Kur táu áre, kūd tu dá
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ragačjaus negali pasiekę. «Nù, jau petūvū 
bédà, çitei duo».— «Af, kàd nâri». Bezdū- 
nėjys ūšlipė iū ragâéjaus, sėdas* pâjë- 
mė vadelės runkâsun i pradê ârç. 

s Atvažjūoja keljù panas. Ušyydys, kû 
žSgrė vienà Sija, klâusja: «Žmagau,
žmagau, kàs tï tfivS Srja?» —  «MSnS sū
nūs» «Ë kur Snas j t ,  kàt neslregi?» Sedzi 
iū ragaéjaus». Pânui labai ïtas ber n jukas 

10 pasdabâ. «Perduo tù raân jÿ», prūša pa
nas. «K&pàâtâuperdûosju, kàtmân pacjâm 
reîkja. Bezdūnėjys, prisvSrys prié tëvfi, 
sSka jâm çÿlù ausiù: «Tūtū, tūtū, per
duo mani, ūš vê pagryšjū». Panas ažmūke 

16 àâ Bezdūnėjy tėvui daūk pinigü, insde 
Bezdūnėjy kėčjun pâ pasescjù ï  nuvažjl 
Ti büvà pripilta daūk pinigü. Bezdūnėjys 
turé  sù savim sujinkçîny peiljūkū. Prava- 
žjūvys kaky pinketū verstu, ânas prapjâvë 

ao peiljnkù skyly, iâbïrinâ visita pinigus i 
pėę išjmdū. Aïdamas atgal sus rinks juos 
1 nuvé tsljaù keljù. Êj& Snas, êjS tâji 
1 susçlkâ tris razbâinykus. «Prijimte i 
mani iù savi», prašūs Bezdūnėjys. Razbâi- 

26 nykai susgūdzijū, i nuvé Snies tâljaù visi 
keturjuôs. ÉjS Snies, êjS,— pasnârë jiem 
vâlgyç. P rié1) Snies netâli nuo viens pâ- 
nS dvSrS. Vienas saka: «Tù aîk pavSk nuo 
pânft veršp , kitas sSkâ: «tù» — i nevie

šo nas penâri alç. Bezdūnėjys sūkū: «Nù, 
gerei, ŪŠ ainù pavâksjü veršy, aljà jūs 
aštel atnėšte mûlkâs- i sukûrte ügny». 
yisîsusgSdzijâ. Bezdūnėjys nuvé dvSran, 
iné tvârtan, pasïkuopô ūš karvės i pradë 

85 rêkç: «Ajè, pânùç, ûn vagei tūvū veršjūs 
vâgja»! Panas pSšaukė čelėrnykus, nuvé 
tvârtan sù jiktârnjn apdabâ yisūs pakum
pęs i  piëkâ nerūdys vê iše. Bezdūnėjys 
insdabâ prié šyiėsei, kataras veršys gerės- 

40 pys, paspjâvë, išėmė vëderns Î išmetė, ė 
mêsû pasîjëmë i nusinešė iù razbâinykus. 
Sukapâ Soies mėsū i nare jaù virę, aljà

1) perf. отъ глаг. prieič; не надо смѣшивать 
съ «ргі?».

pūodū nei*. Ve vienas kitu sjuncja: «tu alk»! 
—«nė, tu alk!»—1 niėkas nenūri. Bezdfi- 
nėlys saka: Nū, jūs prirudšte qjū mesū, ė 
ūš suvūikšėjasju in pūo<jzinykū. Nuvė 
Snas iū puocjzinykū, ažjinda aš puodą s 
i rekja: «Ajė, pūodzinyke, vage! nėri 
tSva puodus išvakę. Pdodzinykas ata šit 
Įėmpu, apdabė i niėkur nieką oerSdys ve v 
iše. Bezdūnėjys isirinka priė šyiėsei ge- 
rėsny pūodū i pasjėmys išė. Ata šit puodu io 
iū razbSinykus, inde mėsų i prade yirę. 
AljS peb juos dė druskas nebūva. I vė 
sjunęineja vienas kitu, i niėkas neniri 
alę. Bezdūnėjys sSka: «Nū, jūs cja pada- 
būite, ė ūš ainū, atnešjū druskas». Nuvė 15 
Snas iū drūskinykū, paslkuopė ūš bačkas 
druskas 1 prade rėkę: «Aje, druskipyke, 
ūn vage'i vSgja tava drūskū»! Tūs greita 
išbėga su balanū, apdabė visur i nieką pe- _ 
rSdys vė sugryža. Bezdūnėjys isirinka ge- 20 
rėsny druskas bSČkū, asidė iū pecjū i 
nusinešė. Atpėšys drūskū, klūusja raz- 
būi pykus: «Nū, kū, Išyirėt mėsū?—«Fšyi- 
rėm, tei lšyirėm, aljū pėū kuom vūlgū:  ̂
šaukštu nėh>. Nevienas penėri alę šaukštu 25 
aęinėšę, sjunęinėja vienas kitu: «tū alk 
—tūalk»! i niėkas pelną. Bezdūnėjys saka: 
«Aš ainū, atpešjū šaukštus, ė jūs cjū pri- 
ruėšte yisūs galūs, kūp všjgyę. Nuvė anas . 
iū šdokšcinykū, ažlinda ūš kūipina 1 rekja: so 
«Ajė, šūnkšcipyke, ūn tūva šaukštus vS
gja!» «Tūs atbėga greita su balanū, apda- 
bū, apdabd i niėkur nieką nerūdys vė iše. 
Bezdūnėjys isiriiikys geresnjūosjus šauk
štus pagryža iū ražbūinykus atgalja. 35 
Gie jaū visi susėdy lūukja, kūp vūjgyč. 
Tadu dė Bezdūnėjys sSka: «Jūs ma- 
nys cjū trūpuęy palūkyte, ūš pėžilga 
ateisjū». Nuvė Snas alkspynaū, isilūužė 
gėrū vėzdu, nuvė taū dvūran, kur 40 
veršy papjavė, ine tvūrtan, pajindū 
pū kreklū 1 kūt duos vėzdū vėderaū, i 
rėkja «Ajė, panūę, pe vienas vūgjaū, ūn 
ti trys gaji»! Razbūinykai mlsjijū, kū pa- 
nas jy pagūvū i jiėpė mušę. A~pieš yisūs 45
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galùe pamëty, išbėginė iñ yisùs kraštūs. 
Bezdünêlys atSjys jaù ne râdajû pëyienfi. 
SuvfiĮgys veršienų, pasriñkfi visùs galùe 
i pagryžfi namS.

b №93. Švifitas Jú rg y s .

Būva dziëdas i bába. Anies turé súnü 
i dûktery. Eai jaù vaikai dyídeli būva, 
atjá iñ juos švifitas Júrgys i prfišfi, kát 
ataduët fiž ja sfivfi dûktery. P3 vesëlei 

lo švifitas Júrgys, ašprūšys tėvus kiemañ 
išvažjd sù sâva bábu nam§. Nėžiigfi pà 
tám d?iëdas saka: «Bfibú, kėp pyragu: 
&š aÎ8jù iù dûktery kiemañ. Bába jám 
pakeps pyragu iš pacjū gerųjų miltu, i 

15 finas nuvá. Aína finas, aína, rafida pa
kely sënü ubagu. Tàs jám sfika: «séç 
sù maniih, tabakas pavùosçysme, gërü 
žfidzy pakalbësme». — «Nèi kadù, fiš 
ainù iù žfntū kiemañ». Anas nuve pfi- 

20 vakari iñ šyifitfi Júrgy. Tàs jÿ pa- 
čestfija gerel i liëpë jám aíc gulę. Ifi ry- 
tájaus, kai paskėlė dziëdas, švifitas Júr
gys jám sfikfi: «Peí mani ï sveçeï peul- 
tûja, fiŠ visiem duomu dárba; táu reiks 

25 avëlës ganyę. Tè táu vô buteIkëlë 1 rak- 
tëlys. Gitei dabâj, kàt gere! nuganytum, 
ë nè tel àr tavi pëklfin insyfesju». Dzië- 
das pfijëmë raktëly sù butelkeli 1 nusvfirë 
avelės laukañ. Ti būva graži pieva, žfi- 

80 lës pajÿ kėljū, aljà avëlës pesgfinë iñ 
viena deíkta. Anas vis bėga i bėga nuo 
viena deíkta iñ kita. Ib üpë arę! tl būva 
aljà i gėrę nêjâ. Vfikara gêna dziëdas 
narna avelės süyisu álkanas. Švifitas Júr- 

86 gys, ušvydys, kû dziëdas álkanas avelės 
pefginë narna, labai asiširdzija iñ jfi, i 
pakely s dūgny insviedë jÿ pëklan, stfiçei 
kaęilaū.

Bába, rtesulaukdamà sâvfi dziëda, sus- 
40 rifika paçi aie. Pasikepė iš geresnjü mil

tu pyragu i iše. î  anà susęika kely sënü

fibagū. ITbagas 1 jei sfikfi: «sėę pji5 mfin, 
tabakėlės pavūosęysme, gėrū žadzy pa- 
kalbėsme». AŲfi bfiba aęisfikė, kū jei nėl* 
kadū. Švifitas Jūrgys pričestūjft i jū i iii 
rytojaus liepė avelės ganyę. I bfiba ne- 5 
galė avėljū nugapyę. Švifitas Jūrgys in- 
sviedė 1 jū pėklan kaęilafi..

Sūnūs lfiukja, lfiukja jū  namie, niėkap 
pegfiji sulfiukę. Mislija sfiu: «kū fiš c jk  
Ifiuksju, ainū 1 fiš Įriemaū». Iše pirkfiitėn, 10 
susgrūndė IŠ pfi girnū šiek— ęiek miltu 
1 pasikepė sfiu parpjėzū. Pasjėipys j y su 
sayim, iše. Aina finas keljū i rafida tū 
pfięy ubagu sedzjunę. Ubagas jy klfiusja: 
«Kui aipi?»— «Kieman in šyifitfi Jūrgy». 15 
«Sėę su mapim, tabftkėlės pavūosęysme, 
gėrū žadzy pakalbėsme.— «Gere!», sfika, i 
sėdįs draugėj sū ūbagu.

Ubagas jfim sfikfi (itas ubagas būvfi 
poę Dzievas): «kai tū nuveisi iū šyintū 20 
Jūrgy, tei finas duds tfiu avelės ganyę. 
Kilt neišganysi gerei, tel finas tavi pėk- 
lfin inmės. Švifitas Jūrgys duūs tdu rak
tely i butejkely, kai bėginės yienfi avelė 
nu O kitAs, tei tū suzvfipy rakteljū i finas 25 
ės grąžei krūvlj, e kai nėrės avelės gėrę, 
atkimš butejkely i finas nuveis in ūpy 
1 aęigefs». Anas pad?ėkavfi ubagui aš 
gėrū ž!d?y 1 nuvė. Švifitas Jūrgys paėe- 
stūjfi jy 1 }iėpė aię gulę. Iū rytojaus pfi- so 
devė finas jfim raktely sū butelkeli i liepė 
avelės gyę. Anas pasijėmė, insdė kešė- 
njun raktely sū butelkeli, i nuginė avelės 
laukaū. Kūp ęitei prade avelės bėginėę 
iū visūs kraštūs, finas isijėipys raktely ss 
sučjarškėjūo. Avėlės vė subėga krūvau i  
grąžei gfinės perdzien. Pfivakari panėrė 
anfis gėrę 1 vė prade bėginėę. Tadu finas 
isljemė i atkimšfi butejkely. Tuojfis pas- 
dfirė ti upė. Avelės yisfis subėga, aęigėr€ 40 
i grąžei ganės lyk vfikarui. Vfikara atfi- 
ginė finas namfi prisėdusias avelės. Švifi- 
tas Jūrgys nurfiškė tris ęibūljū lėiškus i 
pfideve jfim. «Aštei», sfikfi, «kū tū gere! 
išganei avelės, tė tfiu ięfe trys leiškai; tū  45
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jels gaH tėvu su mdmū iš pėklds ištraukę». 
Šyintas Jūrgys privedė jy, adSre dfigny 
i jiėpė jdm triuke. Sūnūs inkišė vienu 
ęibūlja lėiškū i sSka: «kabfptės, dūšeles»! 

s Tuojks asikablna m&mk, tėvas i dd pas
kui jūos daūk dūšjū. Mdmū pajeme zlfis- 
ęis, kū i kitas dūšjas išeis iš pėklds peč 
jšs sūnų. Ank narė jas nuskrac^ę. Aljk, 
kap ęite'i paskraęis, ęibūlja lėiškas nu- 

įo trūks i, bfmpę, visas atgaljS pėklūn, dd 
giljaū, nei pirmū būva. Anas inlėidė i 
kitu lėiškū i ve sSka: «kabinies, dūšeles»! 
Asikablna mamk, tėvas i paskui jūos dd 
daugjaū dūšjū, nei pirmk būva. Mdmū vė 

15 ziasęis pajeme i and vė paskrSte. Yė vi
sas nugrjūvū pėklan dd giljaū. Inlėidė 
anas paskblęiny lėiškū i saka: «Nū jaū 
dabar gere! tūrytės, bk jaū paskolęinys 
lėiškas». Asikablna mdmk, tėvas i dd dau- 

so gjaū dūšjū, nei pirmk. Prade anas jds 
trkukę, jaū sūyisu būva netdji ištrdukys, 
aljk mdmū su tėvu, vė zlksęis pajeme, i 
anies paskrktė. Yė visi nuburzde pėkl&n 
dd giljaū. Sūnūs dd paskieipinė pef švin- 

25 tū Jurgy, paskui sugryža narna i gerei 
gyvūną.

№ 94. S tre lč ju s  i vėlnjas.

Kai graūdzmas grdudzja, Dziėvas vėl- 
njus mūša.

ao Būva yienas labai pabSžnas strel
čjus. Kui  aldavk, vis meldės i mel
dės Dziėvui. Kartu paljūja anas glrjaj i 
aspe jy ti graūdzmas sū lietum. Strel
čjus stajds pk medzjū i prade pdterjus 

86 kalbėę. Netali nu<5 ja būva dzidejys akmuė. 
Kkp cite! žeibas blykštels, išdksta iš pd 
akmenja pandięys i rddzja šikiny. Kkp 
ęitei graūdzmas trdiksę, anas vė pk 5k- 
menju palinda. Strelčjus asiširdzija, kū 

40 kuas rddzja Dziėvui šikiny, i pajėmys 
strelbū, primušė sidabrinju gūzikti, ba 
vėĮnjk šatrei įėjima. Kkp ęitei pandięys 
išliūdys iš pk akmenja parddė šikiny,

strelčjus tuojks susdėjys išavajaū. Kai 
knas išava, pandięys nuvirta nuo akme
nja. Strelčjus nieką nedabddamas, pdte
rjus kalbėdamas nuvė narna. Nakęy pri- 
sisapnava jdm Dziėvas. «Džekui, kū aša- a 
vai vėlnjū. Aš jaū jy pinkjdlika metu ve- 
jdjuos i niėkap negalėk ja ažmūšę. Aljk 
ęitei nė) iū ta delkta, bk iš strikk pa
mirsi. Strelčjus nepaklausė, nuvė iū ry
tojaus apdabdę ta delkta. Ti anas rūda įo 
juodu, kkp nuodėguly; dzldejy kėlmū. 
A~nas tėp ja isigunda, kū tuojas i pk- 
mirė.

№ 95. Būrtei.

Ušvydus kięivarū, reTkjajdm šikTnė pa- 15 
rddzyę i pasakyę: «vo mana dvaras!» Anas 
nuskrldys tuojas ašdėks namus sava gas- 
paddrjaus, kkt pardjzyę sava dvaru. Alja 
šiklnė relkja rddzyę pk dunkcjū, bk kkt 
rddzytum iū dra, tei anas apleist ka- 20 
rdstū.

Pinigus kksnnę prisdūoma, kkt atbai- 
dzyę nuo kasima. Alja kai nebijdsi, tei 
įiiėka ęepasdaris blaga. Ė kkt ięigūstum 
1 pamėstum kasę, tei nerastum jaū tū pi- 25 
nigū daugjaū.

Yienas žmdgns rūdys pinigus. Kkp ęi
tei prade kasę, tuojSs prasde prisduomi- 
nėę. Kai Idę atbėga salddtas 1 prkdurja 
štikū jdna pilvu. Jdm tuojSs pradeda Ždr- 30 
nūs iš pilvą alę, aljk knas niėkd nepija, 
sūka ždrnas iū ruiikas i kasa tdljaū. Kai 
pkjėmė kacilely sū pinigais, ušvyda, kū 
iū rankas juosta susuktk.

JanTnėj vidūnakęy žydzjūs takis žaly- 36 
nas, kkt paspėtam jy nusraškyę, žinatum 
kuč ažūkasta pinigai. Aljk jy labai sunku 
esū nuraškyę, bk knas greita pėržydzjus 
i rSškunę prisduomū. Kai jy slekja raškyę 
susdūoma kai ldę yištk vėža dzldeĮy ve- 40 
žlmū 1 cjk tuėj, anas iū tayy vifsta, 
aba vė iš aūkščja girna grjūva iū gaivūs.

6*
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Žmogus isigftsta i prabėga šdnan, k&t j5 
nėšdaūšt. K&le vė prieina, žSLjynas jaū 
peržydzjfts. Kai pežnei, kū anas žycjzi, 
tei tadii giėkfi neprisdūoma.

5 Vienas žmagus ėjys lte nakcjū Janinėj 
k&rvjū ji'eškaę. K&p kartas papuolė finas 
tdo čėsū aię,kai žyde itas žalynas.Žm&gus, 
kai ėjys i nubraukys kaj u žėidū.ATnas buyys 
yyžūotas i papildys j dm žėidas &ž auta.

įo A~nas tuojas i aęižindjys, kui esū aš- 
kasęl pinigai. NusiskuĮrinys greita narna 
pajimę rldljū. Aljfi pandrėjys d& čebfiteis 
pėrsmauc. K&p ritei nusjSyys yyžus,- vė 
ažmiršys, kuf* pinigai.

i6 № 96. Колтынянсній говоръ.
Свенцян. у.

(K a ltan ėn ų  tarm ė).

Колтынянскій говоръ принадлежитъ къ 
верхне-литовскому восточному нарѣ- 

20 чію, о общихъ свойствахъ котораго см. 
«Замѣтки о литовскомъ языкѣ и словарѣ. 
Е п . А нт онія Барановскаго. С.-Петер- 
буръ 1898» стр. 63— 66.

Нѣкоторые признаки Колтынянскаго 
2б говора:

1) Infinitivus оканчивается на твердое 
t  (Дус. t, Твер. с), напр. ryt: ryt v. ryttė 
(Дус.): ryę v. гусіе (Твер.) «глотать, 
жрать», bėgt: l?égt v. įėgl^ė(Дус.): bėgę

во v. bégcie (Твер.) «бѣжать».
2) Общелит. dž произносится какъ d z 

(подобно Тверечскому),напр., dzj ūt =Ду c. 
džjūt «сохнуть».

3) č (изъ tj) произносится какъ мягкое 
8б ę ( =  ts), напр. вѵ5ф8==Дус. svėčjas,

рІайсеі =  Дус. plaučei.
4) Сочетанія общелит. di, di ė, dy, t i, 

tie , ty  ne переходятъ, какъ въ Твереч- 
скомъговорѣ, въdzi, dzie, dzy, ęi, ęie,

су, напр. dyglys =  Твер. dzyglys, 
dienfi =  Твер. dzienà, tiek =  Твер. 
ęiek, tylėt =  Твер. ęylėę.

5) Среднелитовское б (закрытое, узкое. 
Въ текстахъ оно обозначено зпакомъ ё) б 
всюду имѣетъ открытое, широкое про
изношеніе.

6) Среднелитовскіе слоги tė, dė про
износятся какъ tiH -ё , di ч -  ё , напр. katjė, 
dtekui. іо

7) Весьма краткое а (а), г встрѣчается
въ такихъ словахъ, какъ, напр., kataràs, 
untaras, priemlnė (ср. Гервятск. priėnė— 
сѣни, изъ * priem’nS). Срв. Лынгмян- 
ское mótina, mót’na. ‘ ' is

8) Употребляется безпримѣтный (— к) 
imperativus наряду съ примѣтнымъ, 
напр.: pasakai и pasakyk, padarai и 
padaryk, и т. д.

9) Въ 3 лидѣ настоящаго и прошед- 2о 
шаго времени глаголы, оканчивающіеся 
въ 1 лицѣ singularis на—ėjų  и — ėjau, 
имѣютъ рядомъ съ окончавіемъ —  ėja,
—èjà еще и -ė ,  образовавшееся изъ—ėja i; 
напр. finas pradtej& или Snas prad,é «онъ 25 
началъ», negalėj & или negalė «онъ ве 
могъ». Pradié negale произошли чрезъ 
усѣченіе постпозиціи -+- a i (cf. būsai 
«bus», dùosai «duos», nuskfstai «nus
kęsta», atsitinkai «atsitinka»), которую so 
получили обыкновенныя Формы: *nega- 
léjà, — ai, *pradéj& ai >  negalėjų, 
pradėjai. *Negal6jai, pradėjai и др. сво
его—  a i лишились такимъ же образомъ, 
какъ m àt ‘вѣдь’ (вм. единственно Фонети-ss 
чески правильнаго matai), šie m et «въ 
этомъ году» (вмѣсто един. Фонет. 
прав, šiė m ėtai; эта Форма употребляется 
въ нѣкоторыхъ верхне-лит. восточ
н ы х ъ  говорахъ, какъ напр. въ Дусят- «  
скомъ, Ушпольскомъ и др.).

Въ 3-мъ лицѣ прошедшаго времени 
нерѣдко окончаніе ё , напр. a tsigulė  
‘легъ, положился’, apidinge, ‘покрылъ’,
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apikasë ‘закопалъ’ и т. д. усѣкается: 
a t 's ig u l,  a p id in k , a p ik a s  я т . д. По
слѣднія Формы 3 лица прош. времени 
могутъ быть объяснены какъ Формы 

5 съ отброшенною постпозиціею -+- ai; 
такъ изъ atsïgo lë-і-аі, apidingë ai, 
a p ik a sė + a i образовалось atsigulsi api- 
dingëi, aplkasëi (cf. ne -+- apléisk >■ no- 
pleisk въ старопечат. лит. текстахъ), 

іо послѣ же сокращенія долготы въ диф- 
тонгахъ ai, ёі [cf., вапр., Дус. klaïm as 
изъ *klo(j)imas =  Твер. k lajūnas, dat. 
sg. m efgai, изъ *mefgâi, греч. a, rj, qj 
изъ â(, >]i, tôt] —  atsigulai и, наконецъ, 

15 atsigol.
10) 3 лицо будущаго времени съ силь

нымъ сокращеніемъ количества гласной, 
напр.: Snas dès (= Д у с . ânas dès), làs 
( =  Дус. l is  «будетъ лаять»), lėks 

го ( =  Дус. lëks).
Звукъ I, который бываетъ или долгимъ 

или долговатымъ, произносится такъ-же, 
какъ и въ Дусятскомъ говорѣ. Акцен
туація обозначена по системѣ еп. А . Б а- 

25 рановскаго.

№ 97. M ergė nečystė  dvasjė.
Pasaka.

Vienas bėrnas vis aTdavė gult uū šienė.
Egi uū jy pradiė a it mergė. Kėp tiktei 

so vidūnaktis — daržines dūręs zyyr.. .  if 
uit jy  unalna nepažystama mergė, lifida 
uit jy  if nedūoda ažmigt lyk gaidze- 
gystei. Kės daryt? Anas nuvė spavėdin 
if  pašėke kūnigui: teip if teip — uit j y 

36 ataina mergė nėkty if nedūoda atajilsjė 
Kunigas sakė: «tu pajini švystūs škėpje- 
ijns if, kai ana atais, graita užd^k jei. 
Anė pėrsvers uit visakjas bestijas, bet tu 
turėk jū.» Anas šite if padėrė: pėjeme 

40 škėplėijus, nuvė if guli. Lėukja, lėukja,— 
vėt if vidūnaktis. Tiktei dūręs zyyr... 
Ataina mergė. Anas guli prisraygys;

pasnėrėvijė škėpjerjus. Anė graita nšakė 
uit šienė, palindė p i j i  kajneis. Tik Snas 
graita pėjeme škėpĮeijus, ušd,ė jei uit 
kėkla if turi! Šita mergė ažustėuge, iš 
akju klbirkštės paspylė, duntim sugriežė 5 
if pėrsver^S gyvati. Bėrnas pėrsgunda, 
bet nepalėid{ė. Tadū anė persvertą varli, 
pėrsvertjė levū, vėlnju. Bėrnas visas dreba, 
bet nelėidzja. Anė pėrsver^ė vežimu, ka
taras grjūvauūjl; Snas vis turi. Visėkjėm įo 
baidyklėm anė veP^es, bet Snas j is  ne- 
lėid.e. Uū gėlė anė i ve pėrsver^S žmė- 
gysti if prSša lėist jū, bė je i dušnū. F  
bėrnas, kaip jėm liepe kunigas, nelėidzja. 
Anė i  vė pradjėjė pėrsverstinet visakjėm 15 
žvėrim, pėrsvertjė žmėgysti if numirė. 
«Kės daryt, misija sėu, anė uū šienė pa
likt nemSžna, raikja nešt». Ė  ti ėž ūl£- 
Čjls pamiškėj būvi pirkelė, jėj jaū saęei 
niekas negyveni. Vėt Snas if misija: 20 
«raikja ti nunešt if palikt, tel niekas if 
nešinės, kū ėš jū  aždūsinau». Anas šit if 
padSrė. Pėjeme, usid,ė ėž pecjū if nuvė. 
Pad,ėjys ata atgaljl if atslgul. J i  jaū 
miegas nebejima. Tik dūręs i  ve zyyr. 26 
Ėgi ataina vėlnjas didejys, sū ragais, sū 
barzdū, kaip paf ėška, if sakė: «kėd tū 
mėkėj mSnė merga aždūsint nSkty, tei 
mlkėk if pakavat jū  nškty». PasSkė 1 
pranyk!. so

lū rytėjaus alna bėrnas klėust rėdės 
uū kunigu, kės jėm daryt. Kūnigas sSka: 
«pajini, padarai grSbū, panarSvyk tris 
gelažinjūs lunkus if ūosįny klynū, if pėr- 
varyk šituo kuolu j is  širdy, ind,ėk gra- 85 
baū if apmūšk grSbū lunkais». If dau- 
gjaū k l primake j£  kūnigas if liėpė da
ryt bė bėimės. Bėrnas ata narni, padirbi 
drūta grsba, stlrus gelažinjūs lunkūs if 
ūosiny kuoln. Kaip tiktei sublindė, pS- 40 
j ėmė grSbū, lunkūs if kuolu if nuvė tėn 
pirkėlėn. Ti Snas jū  pad,ė graban, užlipė 
uū stūburė, užd,ė petelnjū uū galvis if 
sėdi. Vėt ata vidūnaktis. Pirkelė pradjė 
krjėksėt; iš visu kumpu, p rl duris, pra- 46
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dėj! ait vėloj ūkai ii* velnei. ATnys praeis 
būdint šitū mefgū; ana paskėlė, it visi 
pradtė jiešklt šitl bėrai. Ė anas sėdi 
nū stuburą; petelnjlul galvis. Visi velnei 

5 jaūcja, kld anas yri artiė, bėt nėragi, 
kui* Soas. Tiktei vienas velnjūkas sūki: 
cralkja pašaukt mūsū gaspadlrjus. Tuė 
pulkas nubėgi. Ateina it pats gaspadl- 
rjus—šljūbas vėlnjas. A~nas atsista, paūodte 

įo paūodiė, apėji aplink pifkjū it paminė 
jy. Vi, vi kut šitas! Mis j£ sudraskysme! 
Bėt Inas teip nemožna pa j imt, raikjaaž- 
dėgt šitas stuburas tlkjū balanū, katorl 
abū galai dėginti, I kitu nemėžna. Tuo- 

16 jaūs visi paspylė jiešklt šitlkjl balini. 
Jieškljl, jiešklja, u i pėėjaus, pa- 
peČej, visūs kumpis apjieškljl it nū 
gali ridi. SudrabėjI bėrnas it llukja, 
kis cė bis. Vienas vėlnjas spjavė u lš itl  

so balini it ažūdegė jy. Sukūrė ugny. 
Stuburas pradtėjl dėgt. Vat ja i  liepsna 
j i  kajas siekja, ja i stuburas tik—tik 
tūris. Velnei šaka, dzjaūgjas, Ištrina 
duotis, galūnda nagls. Jau stuburas prl- 

36 deda grjūt... ja i bėrai akysi smertis sū 
dalgi stavi... Tiktai gaidys — kakariekū! 
Stulpas nulėkė, velnei, kut kaspakljūvl— 
bėgt. A'nas plts kai dės un vieni maži
eji velnjūkl it primygi, I šitas kld pra

šo dės spiėgt... MergI I ve atsTgul (v. atsi
gulė) grabai, it vis kaip niėka nebūvi.

Sullukys kitls naktiės anas graita 
nuvė šitln pirkėlėn it šjundie jau kavls. 
Pljėmė, unvarė ūosiny kuolu širdil mer- 

85 gai, apidink (v. apidinge) grabu, apklll 
lunkais it llukja vidunakties. Apė plcjū 
vidūnakty T ve kld ūžė velnjū it velnjūkū! 
Visi Inys vlikščjaja aplink stalu it šaū- 
kja: «paskėlk, paskėlk! vi kut anas! mes 

40 jy suplėšysme! Be tavy mes negalim ji 
kljud^t». AnI saki: «6i, negaljū! mln 
širdy myga ūosinys kuSlas». Bėrnas grai- 
ta, pajėmys lapetū, usidtė grabu ui 
pecjū it aina un kapu... Ė velnei paskui 

46 jū seka ir vis stlugja baisi balsi: «atsi-

kel, atsikeli vi anas!» Bėrnas atnėšys 
padtė grabu it kasa dūoby. Velpel uū j i  
spjludi, plisti žemi, ė Inas vis kiša... 
Pikase dūoby it pradjėjl djėt grabo duo
bėn. Visi velnei surėki vienu balsi: 6 
«atsikel, atsikeli» MergI susijudini, 
grabas sukrikšė, vienas it kitas lunkas 
trūki; bėt kūnigl žldzei būvi teisingi: 
anl negalėjl nutrlnkt trėcjajl lunkl. Bėr
nas greita aplkas j I  žėmėm. Gaidzei įo 
prad,ė giedat it velnei pranyk!. Bėrnas, 
isigėlbėjys nuo bėdls, nuvė narni.

Užrašyta nuS Ankėno, paelnančjo Iš 
Kaltanėnų parap., Pašnminės klimo, 26 
RugpjūČjo 1902 m. i»

№ 98. Kltinas.

ĖjI rlzū lipė pat mišku 1 sustlk! 
vilku. Vilkas jū aškljūdiė, ė anl saki 
jám: «Nekljld many, Iš nė našlė, ė 
kltinl pati». Vilkas isiguñd! it misija 20 
vienas sáu: gál būt, kū kltinas vlžn! 
asabl. TadI pėrsprašė jū 1 paprlšė kie
mai i i  savi si kltinu. Lapė tuūčės nu
bėgi pavadint slvl vyri, ė vilkas papjavė 
labai didely veršy, ė plts atsTgul kru- 26 
man it daba, kū daris sveęei, klp ateis.
Nė ažilgl užgirdl vilkas, kū aína j i  sveęei. 
lt katinas marma plts saū: «mlža, maža, 
maža!» £  vilkas mislija sáu: «kakis anas 
za kltinas, kld šitlkis mažas T jám dl so 
(=dlr) maža vefŠja». Katinas priėjys 
ui vefšy apūostija T vis marma: «maža, 
mlža, maža!», ė kljudyt neprabūja. Tuo- 
čęs vilkas suklibejlkrumi. Katinas užvy- 
dys, klp šiks ui j i  si naglm, tiek vii- 85 
kas T regėjls, T vefšjl nepažėlūjš.

1885 m.
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№ 99. ГанушишснІІ говоръ.

Трокск. у.

Oniškjo tarmė.

(ТгакД apskritis, Vilnjaus valdyba), 

e Dainos.

1.

Augyk, tiėvai, sūnely, kap auksėljo žiė-
dėly.

Pifkiė, t^vai, žirgėly ii turėckū bąl- 
įo n6jy,

Ir turčckū balnely, iii kepury kviėtkely, 
In kepury kviėtkely ii šveitrjūjū šoblely. 
Iš dvargljo išjėjau, jau žirgely8 sustčjo. 
Dajėjau pirmu pulku, jau žirgejys su- 

16 _ klupo;
Dajėjau antru pulku, jau šoblelė nulūžo; 
Daj6jau trecjū pulku, jau galvely nū-

jėmė.
—Lik, degūle, пашбрі, perlėkdami kū- 

20 kūokiė.
Lik, degtile, пашбрі, nėš motulei žineiy; 
Neš motulei žinely pef žaljūjū girely. 
Tinbi rasi daržSJy, tam daržely’ rūtely, 
Tam daržejy’ rūtely ii* mano seserlly,

25 Ii* mano sesery, ii mano mergužlly. 
Pasakyki! motulei, kū je'i liko vargėlys, 
Pasakyki! t,ėvfiljui, kū j dm liko dva-

relys,
Pasakykiė broleljui, 'kū jim liko žir- 

80  ̂ gejys,
Pasakykiė sesulei, kū jei liko jauteĮei, 
Pasakyki! mergelei, kū je'i liko žiėde-

Jei.

2.

85 Oi an kalneljo, 6i an iugštojo,
St6u žaljas jovarėly s (2).

Taml jovarl, taml žaljami,
Dzvl degulės kukavo, dzv'i ršibjo-

jos kukavo.
Tl пё degulės, ti ne r&ibjojos,
Mėtė dukrely būrė (2). 5

«Dukrele mano, viešnele mano,
Kub djėjei veinikljy?» (2)

— Motule mano, širdele mano,
Berneljui dovenėjau (2). —

«Dukrele mano, viešnele mino, ю
Ak flgo dovenojei? (2)».

— 6i nei ab ilgo, 6i nei ail trumpo,
Ab sa viso viekeljo. (2).

Ėjau pef dvaru gallei verkdami, 
Bernėlj o prašydama (2). 15

—Berneli manas, jauuasei manas,
Kur djljei veiniklly? (2)

«Mergele mano, jaunoji mino,
. Inmetjau Dunojllin (2)».

Prašė mergelė margos ancjulės, 20
Kid surist veiniklly (2).

Po krantu irstės, p5 dugnu narstės, 
Atrado veiniklly (2).

3.

6i žydzi, žydzi šili pucinljys. 25
Tei mandrei jėja reiteljū pulkelys,
Tei grąžei neša rūtų veiniklly,
Būtu veiniklly svecimon Šalelėn,
Svecimėn šalelėn, in jduuū mergely,
Ib j dumi mergely, ab glotnjos galvelės. 30 

6i aš ėjau peb dzldzy dvarely,
Peb dzldzy dvarely, ib rbtū daržely, 
d  i iš neradau rbtū daržeijo,
6i cik aš radau mendriny lopšejy, 
Mendriny lopšely ii mažti veikeįy. 85 
—6i cjucja ljūlja mažūjy veikejy, 
Mdžūjy veikei y mendriny’ lop

šely’.—
Kid jis būt prapūolys1) tis šėĮmas ber-

. nelys, 40
Kuj 'is suvycmo ma žalju rūtely,

1) Въ словѣ prapūolys слогъ lys имѣетъ 1
твердое.
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Kk jis suvyclno ma žaljū rūtely,
E t  jis  subĮėdzino mkn skaistu veideĮy.

4.

6 i kytra, kytrk glijos paukštelė,
5 (3i da kytrčsnė mano uošvglė.

Kkp kš Dujėjau pi'rmū rozeĮy,
Tei j i  nerėdė savės dukrelės.

Tei j i  parėdė vafgo mergely,
Vargo mergely, služabnykėly.

10 Eink peb kiėmū, girdzju pei* siėnū: 
Audzja— stufigina mano mergelė.
Mano mergėlė, mano jaunėji,
Pravėrkie sciklSljū langely,
Parėdzyk rankeljū darbely.

15 6 i tu, berneli, ėi tu durneli,
Či tk nevėrtas ranku darbeljo, 
Ranku darbeljo, skalsto veidėljo.

5.

Kkd kš turėtau savo radojū motuly,
20 Aš vargeljo nevafgtau, kks dziėnely ne-

vefktau.
Oi eiąjk-eisju viešuoju kelelju 
Ak aukštėju kalneljū,
Pūlsju kryžjum žemglėn 

25 Ak motulės kapeljo.
Pklsju kryžjum žemelėn:
— Motule, ma širdele,
Darėdzyk mkn rodely,
Ramink mano širdely.—  

so «Dukrele, ma viešnele,
Auga kiėm'i bemėtys,
Darėdzis tku rodely,
Ramins tavo širdely.» —

6.
85 Važjūokim, brolelei, namo, name!

Mes rasim namiėpi nemiėgancjus, 
Šviėsėsjus liktorjūs neglsusjus,
Senjkusjū motuly nemiėgancjū,

Jaunjkusjū sesuly tei verpjancjū.
Verpkite, sesulės, noplonjáusja;
Išdkosme sesuly notoįjkusja.
Išdavėm sesuly martėlėsna,
Ifidavėm rūtėly rankelėsna. s
Važjuokit brolejei pažjūreciė,
A i linksmk sesulė martelėse,
A i  žaljk rūtelė rankelėse.
Nedavažjku brolelei pusjáu kėljo,
Susciñka ses&ly jafi vgžancjo, įo
Juodamė grabely’ inguldzytū,
Šviėąjėme žvakelėm apstacyta.
Sesule, viėšnele, dalyk spotkks: 
Ttėvūljui-širdelei— palši jkuęei, 
Motulei-širdelei— márgos kkrvės, 15
Brolėnui jaunjkusjam—šyvi žirgai, 
Sesulei-viėšnėlei— plėnos drėbės,
Vyreljui miėljkusjam-dzidzi smútkai,
Veikei jam miėljkusjam-dzidzi vargai.

7. 20

Sėdzju pė langeljk, žjūrjk pet langely: 
Atjėja bernelys pei lygus laukeljks.

— Jau, mocyęėle, atjėja bernelys, 
Jau, širdužėle, atjėja bernelys. —

—«Cylėk, dukrele, mkš pr5 šaly jės, 35
Baltėj i lelijėle, mkš pro Sajy jos.» —

— Jaū, mocynėle, sk tjėvelju
kalba,

Jau, širdužėle, sk ttėveljk kalba.—
— «Cylėk, dukrele, mkš keleljo klkusja, 30 
Baltėji lelijėle, mkš keleljo klkusja.»—

— Jau, mocynėle, stėnjos’ žirgu
veda,

Jau, širdužėle, stėnjos’ žirgo
veda. — 85

— «Cylėk, dukrele, mkš žirgas pri-ilso, 
Baltėji lelijėle, mkš žirgas pri-ilso.» —

— Jau, mocynėle, sveklyčėlėn eina, 
Jau, širdužėle, sveklyčėlėn eina;
Jau, mocynėle, kž skobngljo sėda, 40 
Jau, širdužėle, kž skobneljo sėda.—

— «Cylėk, dukrele, sėskiė ii* tk rozk,
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Baltoji ]eĮijžle, seskiė ii tu rozū.»—
—Jau, mocynėle, žūljū vynū gerja, 
Jau, širdužėle, žūljū vynu gėija.—

— «Cylėk, dukrėle, gėrkiė ii* tū rozū,
5 Baltėj i lelijėle, gėrkiė ii1 tū rozū.» —

—  Jau, mocynėle, meilu ž6dzy_
kalba,

Jau, širdužėle, meilu žėdzy kalba.—
— «Cylėk, dukrgle, kalbėk ii* tū r5zū, 

įo Baltėj i lelijėle, kalbėk ii tū rėzū.» —

8.

6 i pūtjė, pūttė šjaūras vėjely s,
6 i mūšė, būrė šėįmas bemėtys.

Oi nepūsk, nepūsk, šjauras vėjėjys, 
16 Oi nemušk, nebūrk, šėtonas berašys.

6i-gi tū žinai, kū aš netuijū,
Kū ūš netuijū tiėro, motulės,
T4ėyo, motulės, brėljo, sesulės.

Tū mū tiėvulys, tū mū motulė.
20 Aš mergužė siračjukėlė,

Aš mergužė siračjukėlė.
6i ūš ii tuijū dzldzjo vargėljo, 
Dzldzjo vargėljo, kūp purvynėljo, 
Dzldzjo vargėljo, kūp purvynėljo, 

26 6 ašarėljū, kūp vandenėljo.
Oi tū, mergėje, 6i tū jaunėji,
6 i tū paimkiė dzidzy vargėjy,
Oi tū paimkiė dzidzy vargėįy,
6 i tū išvėskiė lygan laukėjin, 

so Oi tū išvėskiė lygan laukėįin,
6 i tū palėiskiė viduriū kėljo,
Vūi tū paprašykiė savū brolėljo,
Savū brolėljū, jaunū bernėlja.

či-gi ii jėjo dū šimtai žirgū,
85 Keturi šimtai žirgū kojėljū.

Žirgais mlndzjojo, šėbljom kapėjo, 
Mano vargėlys niėko netbėjo,
Mūno vargėlys niėko netbėjo,
Iš pašaknėljū bulnei bujėjo.

40 Iš pašaknėljū bulnei bujėjo,
Iū viršūnėly placel šakėj o,

9.

Kazokėli, mudras žauniėrėli,
Kui t2vo namėlei? (2)

Mūno narnėjei—kišk j o laužėlei,
Tei mūno narnėjei (2). s

Kazokėli, mudras Žauniėrėli,
Kui tūvo motulė (2)?

Mūno motulė—danguj" saulūlė,
Tei mūno motulė (2).

Kazokėli, mudras žauniėrėji, io
Kui tūvo tiėvulys? (2)

Mūno tiėvulys—danguj" mėnūlys 
Tei mūno tiėvulys (2).

Kazokėli, mudras žauniėrėli!
•Kui tūvo brolėjys? (2) 16

Mūno brolėjys—danguj" siėcynėlys,
Tei mūno brolėjys (2).

Kazokėli, mūdras žauniėrėli,
Kui tūvo seselė? (2)

Mūno sesėlė—danguj’ žveigždėlė, 20 
Tei mano sesėlė (2).

Kazokėli, mūdras žauniėrėji,
Kui tūvo mergėlė? (2).

Mano mergėlė— šveitri šoblėlė,
Tei mūno mergėlė (2). 25

10.

Aš esmū mergėlė, viėčnū siratėlė.
O tei ūš netuijū tiėvuljo, motulės,
6i ciktel ūš turjū sūu vfėnū sesūly.
Išelkim, sesule, aū dzldzjo dvarėljo, 80 
Klausykim, sesūle, iš kui vėjas pūcja:
Ai iš rytėljū, ai iš vakarėljū,
Ai 'iš tės šalėlės, kui mūno motulė?
Aū motulės kūpo žolynei nedzygo,
6i ciktei išdz^go krasnjėji liėpėlė, 86 
Krasnjėji liėpėlė degūlei kokūociė,
Degūlei kūkūociė, motulei būdzyciė. 
Paskėlkiė, motule, iš augšto kalnėljo, 
Pabdrkiė, motule, savojy žentely,
Pulkei nevūikščjotū, graūdzei nekalbėtu, 40
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Ай many siratos rankelės nekeltu. 
Nevefkiė, mergele, neverkiė jaUnėji, 
Pulkei nevkikščjosju, graūdžei nekal-

bėsju,
5 Ай tav£ siratos rankelės nekėlsju.

11.
1. Kkp kš buvau mažas, mažas nedžius,

Aukso lopšy’ gulėdamas, miėgo neno- 
įo rėjau.

2. Kkp kš pasjūgejau kkp žmonjfi ber-
nelei,

Aš nuvėjaū naujūn stėnjon žirgeljū
dabėciė.

16 s. 6i t,evūji manas, 6i širdele mknas, 
Katrū duosi mkn Žirgely iii mergely

j6ciė?
4. Katrks nošyyjkusjas, katras noaikljku-

sjas,
20 T ei tū dūoąju tku žirgely iū mergely

jėciė.
6. J6jau pet laukely, peb žaljū girely: 

Krito rask visū medzjū ай mano Žir
gyti o.

25 6. Jėjau pei dvarejy, š6vė pei langely. 
Kkd nė žirgas, kkd nė balnas būtau 

cjoū prapūolys1).

* *❖
7. Oi kkp aš buvau mažk, mažk nedzi-

dėlė,
80 Aukso lopšy gulėdama miėgo neno

rėjau.
8. Kkp aš pasjūgejau, kkp žmonjū mer

gelės
Aš nuvejaū naujaū svirnaū skryneljū 

86 , dabėciė.
9. Oi motule mSno, ėi širdele mkno, 

Katrū duosi mkn skrynely svecimėn
šalelėn?

1) Въ словѣ prapūolys слогъ lys имѣетъ 1
твердое.

10. Katrk nomargjkusja, katrk nopil-
njkuąja,

Tei tū dūosju tku skrynely svecimėn
šalelėn.

11. Yažjavaū pei laukely, pei ŽSljO gi- 5
rely,

Krito rasa visū medzjū aū mino skry
nelės.

12. Yažjavaū peū dvarejy, Š6vė pei Ian-
g e j y .  1 0

Kkd ne skrynjos, kkd ne drėbęs būtau 
cjoū prapūolus.

Sūteikė Mykolas Petraūckas.

Ne 100. Гервятскій говоръ.
Вніенск. у. 15

G crviėČjų tarm ė.
(Yilnjaus valdyba ir apskritis).

Dainos.

1.
Rudeninė. 20

Jėjo, pajėjo, brolejys medzjojo.
Dėbilja dobilėli, žaljasai žolynėji! 

Sesūt mano mielėj, toli netekėkie,
Dėbilja . . .

Toli netekėkie už miesto berneljo. 25
Dobilja . . .

Tei miesto bernelei, tei miesto šunejei, 
Dobilja . . .

Dzvfem žagrelėm arja—aruodėlei tušd, 
Dėbilja. . .  so

Dzviem dalgelėm pūsto— tarpeles tūšcjos. 
Dėbilja . . .

J6jo, pajėjo, brolelys medzjėjo.
Dėbilja . . .

Sesūt mano mielėj’ arei nutekėkie, ss
Dėbilja . . .

Arei nutekėkie ūž kiemo berneljo.
Dėbilja . . .
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Te! kiėmo bcrnėlei, te! kiėmo svetelei, 
Dėbilja . . .

Vienu žagri Sija— aruodėjei pilni, 
Dėbilja . . .

6 Vienu dalgi pilsto — tarpelės pilnos. 
Ddbilja dobilai, žffljasai žolynai.

2.

DA viduj laūko sėpele;
DAi toj sėpėlėj mergelė 

įo BAltus lineljiis šukavo,
Rūsū kasėly supypė.

DA ii atjėjo ueljūbas,
DA ii atjėjo necikras.

— Acidarykie senele,
16 Acidarykie mergele. —

«Neacidarysju neljūbas, 
Neacidarysju necikras.
Papūs vėjėlys kasėly,
Ažgaūs saulelė veidely» 

ao — Apjėsiu aplink jėpėly
Nukresjū gailį Q rasėly, 
Nukresjū gailjū rasėly 
Numiusju žSljū rūtėly 
Nurėkšjū raudčnU rožėly. — 

a& «Aš pasakysju mėcinai,
Aš pasakosiu tikrajai;
Išgiis mėcina verkjuncjū,
KAp ryto rasū krintuncjū. 3

3.

ao Cykei, cjkei Nemunėįys tėka.
Ljaljumo vyno, Nemunėįys tėka. 

NocykjAuąja man tėvėlys šaūkja. 
Ljaljumo. . .

K&d Aš žinėcjau kAm Anas maū šaūkja. 
86 GAJ jafi žada ažū sėno dūocie.

Aš tė sėno senei nemylėjau,
Sepel nemylėjau, Až dūrū pascikaū,
Až dūrū pascikaū, Až pėčjaus sodzinaū, 
Durnais traktavėjau, kačėrgu vitėjau. 

40 Aš tAm sėnjui patalėly klėjau:
Trys rėdėįei akmenėijū,

Ё kecviftas eršketėljū.
Aš tū sėnū pei laukely lėidjau, 
Akmepėjeis svAidjau, šunėleis užlėicyau.

* **

C^kei, c^kei Nemunėįys tėka.
Ljfiljumo. . . 6

NocykjAuąja maū motulė šaūkja.
KAd Aš žinėcjau kAm anA maū šaūkja.
GAJ jaū žSda ažū jAuno dūocie.
Aš tū j Aunu sepel pamylėjau,
Sepei pamylėjau, Až vaitu pascikaū, įo
Až vaftū pascikaū, Až stSlo sodzinaū,
Až stalo sodzinaū, medum traktavėjau.
Aš tAm jAunui patalėly klėjau:
Tr^s rėdė}ei paduškėljū,
Ė kecviftas perynėljū. 16
Aš tū jAunū pei dvarely lėidjau,
Pei dvarėly lėidjau, obuolėįeis svAidjau, 
Obolėjeis svAidjau, žiedeljū palėidjau. 

Ljaljumo vyno, žiedeljū palėidjan.

4 . 20

Jėjau pei pūšcjū, pei ūžuolynū.
Prlrišjau žirgu pai žSljū grūšjū.
Pririšjau žirgū pai žSljū grūšjū.
Pririnkaū pSuū, kAp sSvo dūsjū.

Jėjau pei dvSrū — dvaras nešlūota; 26
Atdarjaū lūngū — drėbė neAusta.
Balta drobelė nedrukavėta,
Graži panėle... (dainėtoja nenorėjo pa

sakyti.)
Plaukjaū pei Nėry — paduė Čelnėly; 80
Ai nepriplauksjū jaunu dzienėljū. 
Plaukjaū — priplankjau rūtū, lelijų,
Jaū nepriplauksjū jaunu dzienėljū.

5.

Anksti ryto nedėljoj’ 85
Ėjo mergA vuogėlėsan,
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Vuogėlesan — sarbuolėsan.

Ii* susclko dvaruokėĮy:
— Sėskies, merga, žaljan važin, 
Mės važjuosim savai dvaran... —

5 P et laukely ir per kitū
Jau u i  trėcjo užvažjavom.

— K16kie, mefga, patalėly,
Mės cė gulsim mieguolėljo. —
«Aš nekl6sju patalėljo,

įo Aš negulsji mieguolėljo.
Nė tėvėlys mani davė,
Nė mitina skrynjū krčvė,
Nė sesules mani rinko,
Nė martėlės kasu pyne,

15 Nė mergelės apgiedojo».
— Dungųj mėnuo mani davė,
Žara n y čj a skrynjū krivė,
Pušiės šaka kasi! p^nė,
Danguj žvelgzdes apsėdėjo,

20 Krūmi paukštes apgiedijo. —

Padainavo P u išienė.

6.

P ei ma tėvėljo nauja dvaru 
Kreivi upė tėka.

25 Tekedama, varvėdama
Žalji vyni kvėpja.

D atjijo nendudėlys 
Senas nežendtas.

— T i mergėle— lelijėle!
80 Kui tavo tėvėlys? —

Kdm tdu ma tėvėlys?

«Žalji vyni privitdsju,
Medum eestavdsju».

— Nejims mano dd tėvėlys
85 To žaljo vynūljo, nei saldais

miduljo. —
Vėlei iš savo tėvėljo 

Dagiljū daržely’,
Anei iš tdvo, nendudėli,

40 Naujanjan dvarėįin.

Aš dagilėly išrdusju
Per tvdra pėrsviesju,

Ė iš tavy, nendudėli.
Niekur nepadėsju.

Nei veinikėįin inpinsju, 5
Nei ui galvės dėsju,

Nei tuncjuj’ neprašdksju,
Nei karčemė pragėrsju.

Tei iš tavy nendudėli
Niėkur nepadėsju. 10

Puišfėnė.

7.

ŽSljas mėdzjas, juodos vūogos,
N8t šakelės linksta1).

Šap kėljo du Jonėlei 15
Bėrus žirgus ginė,

Žirgus ganė, pūncjus vijo,
Si panėlėm klegėjo.

T i panėle, ma dūšėle,
A t  būsi mdn mieli? 20

Aš pasjūsji sa Jonėljui 
Žaljū abrOsėĮy.

Oi t i  klapčjau, klapčj ūkeli,
K i panelės veikja?

— Vieni vija, kiti pina, 25
Trecji gailei verkja. —

Oi tu klapčjau, klapčj ukėU,
Kuo panėlės vardu?

— Vieni Oni, kiti Pani,
Trecjdja nedakldusjau. — so

Oi t i  klapčjau, klapčj ukėĮi,
Vė4? panelės tuncjun!

— Vienu vedi, kitu žadi,
Trecji gailei vefkja.

8 . 86

Pakūkūoj’, gegule, pavairioj’!
Ui žaljo beržėljo sėdėdama,
Ui dukšto krėsiėljo rymddama,

1) В ъ  с л о в ѣ  l i n k s t a  з в у к ъ  1 пр ои зн оси тся  
т в е р д о ,  к а к ъ  п о л ь с к іе  Ž. 40
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Šilko kustely sjuvinėdama,
Aukso kamuolėly ritinėdama,
M4n j4unai metei jūs skaicydama,
Af daug m4n metei j ū priėg mėtinei— 

6 prieg clkrajei,
Ai dzveji, ar treji, ai kecveri.

9.

Cyk’i dziengle be vėjo,
Mergos rūtelės ravėjo, 

įo Beravedamos paskynę, 
Yeinikėljuosna pas’pyne

Cyki dziengle be vėjo,
Berne! dzignelės ravėjo, 
Beravėdami iškrimto,

15 Net jū  duntelei iškrito.

10.

Kalėdzine.

Uit ežerėljo žalj& žolele.
D4 ljaduma, ljaduma, žalj4 žolele, 

ao Ma broleįys žirgely ganė,
D4 ljaduma . . .

Žirgely ganė, punteiy vijo,
D4 ljaduma...

PunteĮy v^|o, žirgejy ptincjuot.
25 1)4 ljaduma . . .

Begkie, žirgeli, vuošveles dvarglin,
1)4 ljaduma . . .

DuSs t4u vuošvele čysto abrakėlį o,
Š41to ūndenėljo.

J6jau pei medely—
Paukšteles čilbėjo.
K4p išjėjau tygan laukaū,
Nieko negirdėjau.

J6jau pei laukely —  
Žemele drebėjo.
K4p prijdjau vūošves dvaru,

Ugnele žibėjo.
Ak mano vuošvele,
Cikr4 mocinėle,
Atdarykie, atrakinkie 
Naujūjū bromely. 5

Išėjo vuošvele,
K4p cikr4 mėcina,
I i  atdarė, atrakino 
Naujūjū bromely.

Nusėsk Žintulėli įo
Nūog šyvo žirgeljo,
Nusėsk nūog žirgeljo.
Seskie už staleljo,

Sėdaus už staleljo 
Už šviesaūs sciklgljo, is
Žjūrjū pro lungeiy 
Uū šyvo žirgeljo.

Migla krinta,
Šaln4 pūola
Uū mano žirgeljo. 20
Ak mano vnošvelė 
Pri-emei maū j4unu 
Priimk ma žirgely.

Veskie ma žirgely 
Naujėjon stainelen, 25
BalnulėĮy—šalnulėly 
Aukštėjon kleteien.

Sū vuošveli*) gerjau 
Ruble]eis mokėjau,
Ė k4p gėijau sū panelėm so
Muštinei s, mokėjau.

Mušcineis mokėjau, 
činčja— brinčja čebatėlei 
Uū mano kojeljū

Motiejus Sisas. 35

Sūteikė p. Mykolas Petraūckas.

1) Въ словѣ vuošveli слогъ Ii имѣетъ твердое 
1(лъ).
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G. Образцы современной лите
ратуры.

№101. Изъ Сборника переводовъ Даги-
ЛИСа «Sziopinys».

5 D ievas. Ода: «Богъ» Державина.

О Тй, pasAulėje plačjausjas 
If g^vas jS daiktų krutSj’,
Laikuos’ pirmjAusjas if paskjAusjae, 
VienStijis Traicėj’ šventoj’! 

įo Dvasja visu? vis esanėjėjis
Kurs vietos if pradžjūs stokėji, 
KurjAm nėr’ buities priežasties, 
Kufs viską savimi pripildai, 
Apveizdi, gaivini if šildai,

15 Kufs Dievū mūsų vadinies’!
Ištirt gilūmą okeSno,

Daugybę suskaityt’ žiezdros,
Nėrs if galėtų protas mSno, —
TAu nėr’ neT skaltljaus nei mierūs! 

20 NegAl’ if dangiškos esybės,
Sutvėrtos iš Tavūs šviesybės,
Tirt’ TSvo paslėptų keljų.
Mintis tik vefžjas’ į augštybę 
If TSvo n’apimtoj’ didybėj’

25 Snkriiit’ ant tūkstanėjo daljų.
Тй pirmą chaoso būtybę 

iš amžinybės išaižei,
O nepdbaigtą amžinybę 
Sav6j’ būtybėj’ įstate!: 

so Savimpi viską sAu turėdams,
Savim if iŠ ваѵёв spindėdama 
Skaisėjaus, neg sAulės spindulys.
Тй iššauktam’ pef žodį Tavo 
Sutvėrime naujamjam’ SSvo 

35 Buvai, esi if būsi vis.
Тй vieniji būtybjų daūgį, 

Malėnės pėčvietę dedi,
Тй gSlą sū pradžjA suglaudi,
Pef miftį gyvastin vedi.

40 Kaip kibirkštis iš ugnies nėrja,
Teip rankos TSvo sAules berja;

Kaip, šefkšnas žiėmą pàts savim’
P5 6rą skrAidžjoja if vaftos,
L f  g dūlkės žibančjos išbertos,
Telp žvaigždės gelmėj’ pò Tariffi’.

Miljónai ùgnju mirgančjųjų 5 
Bėg’ ruimo dangiško keljals,
Ji5 sėrgt’ įstatymų Tavųjų,
Gaivina svietą spinduljais.
Bėt visos žvaigždės tos ugningos. 
Dangaus žibyklos stebuklingos, io
If sAulės vėijančjos Skįs,
If visos tė šviesybės svieto,
Sudėtos draūg į vieną vietą,
Prieš vėidą Tavo—kaip naktis.

Kaip iSšas, |  maijàs įliėtas, 15 
PasAulis visas prieš Tavė.
O kàs-gi rūgimas mAn svietas?
Kàs Aš, toks lėtas pef save?
Nórs dàu gin ėjau miljėnais aną 
Žvaigždėtą òro okeaną, 20
Vienók stabùs didùmas tàs,
Kurjò negAl’ siekt’ minėjų sūdąs,
Tik prieš Tavè aguònos grūdas:
Ó Aš jau surisù nel-kàs.

Nel-kasl Bèt Tù malóne TSvo 25 
Dibybės gArbę màn neši;
Maniffip atspAudei vėidą sSvo,
Kaip sànie vandenų lašė.
Nel-kàs! Bèt gyvu Aš jauèjuosi,
Dvasjà Į padAngę keljùosi, 30
KaršėjAusjų pilnas pajàutu;
Bèt dūšjA ant Tavęs dabója.
Af mąsto, sūdija, dūmėja:
JAI Aš esmi—esi if Tù!

Esi! Tal ródo prigimimas, 36
MAn širdis tą tikrybę neš’,
MAn rėiškja protas, pajautimas:
JAI Tù esi— nė niek’s if Aš!
Dalelė Aš pasAuljo šito,
Bubežjaus vietoj pastatyta, 40
Kuf Tu visgSlinčju petim’,
Pabaigęs žemiškas esybes,
Pradėjei tvért’ dvasjàs augštybės 
If ellją surišci manim’.

Aš raištis svietų sutvertųjų, 45
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Aš vidurys visos gamtūs,
Aš galas buiėjų žemiškųjų,
Pradžjė dievystės amžinas;
Aš kūnu žėmėj’ sudulknėju,

6 O protu gijausmės apvaljėju;
Aš vėrgas ir valdūn’s podraug’,
Aš kirmėlė if Diėv’s galingas!
Iš kur radaus toks stebuklingas? 
Kės davė m4n šylą telp dafig? 

įo Tai Tė, Pon’, mfino sutvėrėjas,
Aš Tavo išminties veiksmė,
Tė mėn’s KarSljus, geradėjas,
Tė mano gyvasties versmė!
Tai Tavo prireikė teisybei, 

iš Kad atėjau &š į amžinybę
Per grėbo padvarjus žemės,
Kid dūšjė kūnu susirištų 
If k&d per miftį vėl sugrįžtų 
Į  savo dangiškus narnės, 

ao O neištirtas, neapimtas!
Žinau, j6g &mžju8 negalės 
Silpnėmas, mirtinam prigimtas, 
Vertai Tavos išrėikšt’ šlovės:
Bėt jėi Ijaupsėj’ tur’ imti dalį,

25 Tat silpnas sutvėrim’s negali
Kitėniškai anūs apskriet’,
Išvyst’ n apmąstomą skirtėmą 
If ašaras dėkingas liet’.

Ns 102. A ngelas. (Лермонтова).

80 Pef dangų vidėrnaktyj’ dngels lakjójo 
Ir giesmę nežemišką tyljai giedojo,
O debesįs, mėnuo if  žvatgždžjų dau

gybės
Stebėjos’ tdi giesmei didžjos šventenybės. 

86 Paldimą jis dvSsjų gai'sino šventųjų, 
Ramjuòs’ rfijaus pavėnjuos’ gyvenan

č i a ,
Ir Dievo Augščjėusjojo skėlbė galybę, 
Išrėikšdamas žodžjuos’ širdingą tikrybę. 

40 Ant rankų jis jauna dūšelę gabeno 
Г  vargo šį slėnį if  ašarų klaną;

Ans dangiškas balsas dūšelėj’ jaunojoj’
Bė žedžjų, bėt diškjai skambėt nenu-

stójo.
If vafgo pasiulyj metės jinat ilgus 

Anūs šventenybės karšėjėusjai pas’ilgus, б 
O žemiškos giesmės niekàd’ dangūjęjo 
Giedójimo jai užvadūot’ negalėjo.

(Перевелъ Гужутисъ, переработалъ 
Дагнлисъ).

№ 103. Изъ переводовъ Кудирки. ю

Vilkas if katinas.

Iš girjos vilkas greit į kaimą bėgo—
Nė į sveėjės, tik gyvastį ganydams,
Nés k a i l į  savo palydėt nemėgo,
Taigi jafi rietė, kaip tik įman^dams. 15 
O paskui vilką pėdomis iš girjos 
Medžjėtojai jafi sė šunimis vijos.
Tikėjo Pilkis kieman kuf įnėrti,
Tik vaftai buvo tyčja lyg užverti.
Pef kaimą bėgdams, rado jis Rainutį, 20 
Kufs ant varteljų šluostė sàu snukėtį.

— Brolyti dobiljėk!
Sakyki tu6j netrėkk:

Katràs čjė Iš visų geidausiąs kaime?
Girdi šunų lojimą, balsą rūgo? 25
Tat viskas eina ant manęs nabago! —
Tetp vilkas skėndės if drebėj iš baimės 
«Štai Jėrgis mės išgėlbės nuo nelaimės».
— Tat kàd aėt manęs jis užpyko,
Kaip kumelaitė jam nunyko. — so
«Tat dūlink greit pàs Tamošjėką!»
— Màt nėglemžjau if jam veršjėką. —
« N à  pabandÿk-gi pàs M o t i e j ų ! »
—  If tàs avjų neteko d v i e j ų  —
«Tat bégk l  Tado kiemą! 85
—  If jam prasikaltafi šją žiemą. —
« G a l i  i f  b ė  p a g a l b o s  l i k t .  .  .
Nà, d a  bandyk nubėgt pàs PdŠką!»
—  Bijafi sė jûô if susitikt!
Nuo përnai piktas da ėž ožką. — 40
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«Е! kaip matau, tai neturi kur dėties. 
Visiems panagėsė tu apsiskėlbęs.
Nū, kės piktadūrjo norės gailėties 
Ir k&s tave ant savo vargo gėlbės 

6 Tai kšime mūs nerasi t6kĮ kvailą. 
Tikrai, nėrs tavęs ir labai mdn gaila, 
Bėt, būdams kaltas, skūstiee ljūuk!

Ką pasisėjei, tai if pjduk!»

Ns 104. Žmogūs if Angis.

įo — SenjaI jau manė nūras ima 
Pamest tafp mūdviejų nesutikimą.
Mūt Šjandien jau manęs nė sūugoties ne-

relkja.
Nuė šjėsjos valandos ūš tik pilė gėro 

16 linkus.
Širdis visiems tik gėrą telkja.

Nė ta ūš— if ūda numauti jau anūji ■— 
Angis teip sūko žmėgui, kiemai! j5 at

slinkus.
20 Žmogūs, pagriebęs lazdą, angjai tSrė: 

«Oda tikrai nauja, vienūk širdis senėjЫ 
If dvūsją iš anglės išvarė.

Tik sykį tū užsitarnduk 
Kad svietas neištikėtų tdu 

26 Tai apsimesk paskui meiijū,
Geru, padoriū if švelnjū,
If veidmainjduk, kaip nūri sdu,
Tik gėro jau iš tė neldukk: 
Neatsigriėbsl jaū suvis 

80 Patiks tavė anglės dalis.

Изъ книжки: Pasakos. Pagal Krilov’ą 
parašė eilėmis Vincas Kapsas. Tilžėje 
1899.

Ns 105. Ponja Tvardauskfenė.

Pagal Ad. Mickiewicz’jų parašė Vincas 
Kapsas.

Gėrį a, vilgo, pypkjus ruko,
Šūka ūžja lyg padūko, s
Ryksmū sugijaūs rūdos dienas.
Kaip gdl linksminas kiekvienas. 
Tvardaūskas kefčją užėmęs,
Lyg bašū. kėks įsirėmęs,
«Gėrkit vyrai!» — tyčja varo įo
If juokūs aplinkui dSro:
Kareivį ui, kufs drąsjai skraidė 
If kitūs didžjūodams baldė,
Šobljū, paljal ausį mūjo
Kareivis zuikjū tuėj stūjo, is
Štai apgintūją prieš sūdą,
Kufs kampūtyj laižė bljūdą 
Mašnelė tiktai sukifto —
Tuėj tūs \  šūnį pavifto.
Šjaūčjų ūž nūsies pakratė 20
Prie kūktės volės pristatė —
Ėmė tekėti degtinė,
Pritekėj pilna statine.
K&d Snapso išgčrt norėjo,
Jdm stiklelis suburzdėjo. 25
Žjūri—ant dūgno stikljūko 
Styri ragūčjai velnjūko.
«Išknf tū čjū?» Tad velnjūkas 
Tikras vokietditis strjūkas,
Kepūrę nusėmęs bailjai 90
Visiemis tūrstelėjo dailiai 
Šūko ant kūjų abiėjų,
Uždugo ant mastų dviejų,
Vieną kūją tūr arklinę,
O vėl kitą vanaginę. 35
— A" Tvardaūskas! sveikas g^vas!
— Ko telp žjūrai? af tdu dyvas
— Mefistofelį matyti?
— Nenūri jau pažinti.
— Juk žinai, ant Kdlno Pliko
— Sūrašas mūdviejų liko,

40
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— Ant jdučjo ôdos padėtas,
—  Kàd tù màn esi žadėtas.
—  Žadėjims teneïn ant vėjų!
— Ketinai pS metų dviėjų

b —  Pàts Į Rymą atvažjūoti
—  Ir dūšją màn atidūoti.
— Sulaužytas žėdis tapo,
— Lalks išėjo kirogrąpo.
—  Tù apgàut rengiesi peklą,

10 —  Išvaduoti savo kaklą.
— Bėt atėjo tavo laikas,
— Jau nebūsju tokis paikas:
—  Vietą šją Rymu vadinam,

. — Nà, ir tave imt ketinam! —
16 Tvardaūskas prié durų nėrė

Aut tokjo dictum acerbum. 
Vėlnjas jį  ūž skverno stvėrė:
— Kuf tavo nobile verbum? — 
«Nà, dabaf tai pasidarė!»

90 Telp Tvardaūskas pàts sàu tarė.
Bèt nuo bàimès tuoj attėkęs, 
Kipšui prié akjų prišėkęs, 
«Palâukk— sako — vėlnjo vaikė! 
«Pėrkratyt gerai tik relkją,

26 «Katras mudviejų tùr tiesą
(«Nà, pabaūsjū šš tą Mėsą!) 
«Atsimink tiktai, velnjôkè, 
«Sutartis juk buvo tékjà:
«Tiek ir tiek metams sukakus 

80 «If manė imt atsiplakus,
«Tâu tris dârbus duot galėsju, 
«Kôkjùs tik àà panorėsju.
«O tù, nors b&tų sunkjâusja, 
«Išpildysi kuoyeikjausja.

86 «Matai šyvį pabalnėtą
«Ant karėj amos ištepi j 6tą?
«Nà tai padaryk ant dyvų.
«Kàd ūš jį turėčjau gyvu.
«Iš smilčjų nusùkk kančjūką,

40 «Kàd būt kuė p a p l a k t  arkljūką!
«Ir namai relkja būdavėti,
«Kàd turėčjau kur sustėti. 
«Namų relkja nė medinjų:
«Iš grūdų tik riešutinjų,

46 «Stôgo iš žydų barzdėljų,

«Lotų iš aguongrūdėljų!
«Kiekvienai! iš aguonėlėj ų 
«Trėjatą įkalk vindičjų —
«Miėrą imk iš td uknorjo:
«Trįs cóljai ilgjo, dù stòijo!» 6
Kaip tik vėlnjas tai išgirdo,
Štai jau šyvį šėrja, girdo,
Štai iš smilčjų kančjų trdukja 
Ir Tvardaūsko einant ldukja. 
Tvardaūskas lyg išsigando, io
Bėt užsėdęs šyvį bando.
Jdm bemitrinant žirgėlį,
Ans pastate ir namelį.
Nà. viršūs žygju šjuo tavo,
«Bèt neatlikai dà savo: 15
Švento vandens vė bljūds pilnas,
«Lįsk ir prauski savo vilnas!»
Vėlnjas pūrtosi ir prunkščja, 
Prakaitūoja, cypja, unkščja,
Ponas liėpja, tarnas eina, 20
Tūri atlikti kaleiną.
Vėlnjui n’įtiko maudyklė.
— Brrmm! — iššoko lyg šau

dyklė—
— Ddr galjù pàts pasigirti 26
— Atlikau bjaurjdusją piftį! — 
Tvardaūską ima piktumas.
«Nà trūks velnjūko tvirtūmas!
«Viršūs tavo, tai jau ką èjà!
«Af matai tù mano pačją? 80
«Ant metų pàs Belzebubą 
«Apgyv^sju tavo stūbą.
«Turi per tą laiką tikti 
«Paėjės mano vyru likti.
«Prisiekk jdi mėilę, dorumą 86
«If ant visko paklusnūmą.
«Jai tai n’išpildyta lieka.
«Sutarimas eln pef nieką!»
Velnjūkas krypt pusausdites,
Pūsake dirst ant pataitės; 40
Lyg klausytų, lyg žjūrėtų,
Ó čjd vyrs ištrūkt norėtų.
Kàd Tvardaūskas telp j į  grūmdo,
Nuė ldngo ik durų stùmdo,
Tik šmurkšt per klingjo plyšjūką, 46

6
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Tai tiek ir matė vėloj ūką.

(Изъ книги Laisvos Valandos. Eilės. 
Parašė Vincas Kapsas. Tilžėje 1899 m. 
стр. 23 cj.).

e № 106. Изъ переводовъ Петра Армина.
Iš Petro Armino Raštų.

Sugėdinta lapė.

Lūpė prò grįčją bėgdama iš ryto, 
Pamatė dešrą augštai pakabįtą,— 

io Sustójo, ūosto — nežin’ ką daryti: 
Pūsryčjai pulkus, bèt kaip jùòs įgyti? 
Laižos kūmūtė, šelp ir telp dūmoja,
Bèt tal negėlbsti—nabagė nèt ràuda. . . 
Gaila palikti, t6kją radus naudą?

15 Ilgai stovėjo ir cypė iš bado,
Bèt pasiekt’ dėšrą būdo neišrado, —
Tàd’ tarė supykus, bèt slépdamà gėdą: 
— Tal pànòjai karo—šu5 tegùl jùòs ėda!

№ 107. Kelelvjai ir šūnįs.

20 Pef kaimą sutemos kelelvjai du ėjo 
Ir melljai tarp savęs patylu kalbėjo,
Tik štai Iš pò vartų sulójo šunytis, 
Pamatė keieiyjūs ir ėmė jùòs vyties. — 
Ir antras if t r gėjas išbėgo ant keijo;

25 Ir telp susirinkę Įėjo ant žmogeljų. — 
Jau ąkmenju mèsti keleivis viens taikė, 
Bèt antras jò sėbras jam ranką sulaikė: 
«Et, bròli, palàukki, af gali tikėti,
Kàd akmenju šūnį priversi tylėti! 

so Keljùukime mūdu, nusibos jiems lóti, 
Matys, jóg nebijom, ir turės nustóti!» 
Teisybę pasakė: vòs varsnàs nuėjo,
Jau šūnįs mažumą nutilti pradėjo;
KM prieteljai vaistą kokį nukeljavo,

85 Jau šūnįs gulėjo visi namuos savo. 
Žmogeli, jai tavo yr Sąžinė grynà, 
Nepaisyk, kaip šlėvę tàu plėšo kaimynai,

Teisingu keljū eik—žinėki, jūk paikas 
Nors loja—nustėja, kaip pėreina laikas.

№ 108. Рааныя noetpifl изъ окрестно
стей Биржъ.

Prisiartino šv. Jenas, žmėnės subruzdo. 5 
Vakarėp pirm tOs šventės, mergaitės, 
išėjusios iš kaimo, aprinko vietą ant pla
taus kelio; sutemus, jaunūomenė t6j vie
toje susirinko kūpoliūoti; sukūrė ūgnį 
ir parvedino skripkerių. Tam griežiant, ю 
šėko susikibę, dainuodami dainės, kurių 
negalėjau gauti. Kitos mergelės rėvė žo
lės ir degino, ydant nebūtų žolėti rugiai 
ir javai. Vaikiukai sėmė rankomis žemę 
iš kelio if barstė į pievas, ydant kurmiai, 15 
rausdaml žemę, jų negadintų.

Kitos moteriškės tą pačią naktį, ėjo Į 
ūpę arbū Į tveūkinį, plėvėsi pačios, maz- 
gėjo savo drobiniūs if šukavosi; visa tai 
dūrė, kūd tūos metūs vyrus gautų. 20

Musų senelių seneliai, būdami staba- 
meldžials, tikėjo — tą naktį plaunan- 
čiosi deivės Laumės; tų tai Laūmių pa
protį tebepildo mergelės apiė Biržius Į 
Pabiržę, kė Žemaičiuose nuO seno ne- 25 
bėra.

Čia žmėnės tebetiki Į žavėjimus; sako 
esančios raganos, kuries gali kitūs suža
vėti if ligks įvesti, karvėms pieną atimti, 
avių vilnas nupėšti if taip toliaūs. Ap- so 
tartų, raganomis vadinamų bėbų, neuž
kenčia, e kartais if iš savo sod5s išvaro. 
Todėl už vis senos drovisi šv. J5no naktį 
if išlįsti, nės, jai kas paregėtų j4s vaikš
čiojant af žolės kokias rėnkiojant, tuojau 86 
apskelbtų esant raganomis. If taip senos 
gadynės įsidėjimai čia dar užsiliko....

Apie Biržius yra dabar (—dūr) bobelės 
sūgebiančios varduoti gumbūs, skaudulius, 
lekiančiąją ūgnį, antkričius if taip to- 40 
liaus. Bobelės tos, vadžiėdamos pirštu, 
apie gumbą, kažin-ką šneka, arba kažin-
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koki&s maldės mėta \  vdndenį, kurį pas* 
kiaus duoda sergantiems gėrti.

Prapūolus kokidm ddiktui arbė pavė- 
gus Arklius, eina priė burtininko, kuridm 

5 nubūrus vyrai aptartąjį ima į nSgą ir 
baudžia.

Tų pačių parSpijų tūli ūkininkai pra
dėdami Arti, sėti, šičną, javus pjAuti, mėš
lus vežti, pirmą kartą Į ganyklas galvi- 

įo jūs išgindami, siunčia vaiką pės kaimyną 
кокіб nors dAikto paskolinti, ydant sū 
tuo dAiktu ir kaimyno lAimė priė jų pėr- 
eitų.

Per kalėdds siunčia vaikiuką į upę 
16 parnėšti vandens kibirą. TAm parnešus, 

prausiasi ir liėpia tą vdndenį vėl \ upę 
nunešti.

(Изъ книжки «Palangos Juzė. Parašė 
Vyskupas M. Valančius. Ketvirtas, pa- 

20 taisytas išleidimas. Tilžėje 1902» стр. 
69—70).

Ns 109. Жеиайте. Бдѣніе и сидѣніе при 
понойнинѣ. (Žemaite. Budynė).

Rudenop linką stojo tikra giedra. 
26 Dienos šiltos, saulėtos, kaip per šv. Joną. 

NSktįs, nors be mėnesio, bet žvaigždėtos, 
aiškios, niekur debesėlio, nejokio vėjelio, 
baltas nikelis romiai pagal žemę storą 
rasą klojo. Nors šilta ir graži, vistik ne 

80  vasaros naktis. Nuo vakaro nemiegojus 
ilgu aušros sulaukti. Sietynas jau augštai 
iškilo, o Aušrinės vis dar nematyti; lai
kas jau kelti kulti, o bobos dar tebebu- 
dėjo senę Rukinienę.

85 Senelė sudžiūvusi, kaip kempinė, išblyš
kusi, kaip drobė, rankos, kojos užšalu
sios, nagai ir lūpos užmėlynavusios, už- 
trokšdama vos tik kvėpuoja, o vis gyva 
ir gyva. Išvakar jos marti bijojo viena su 

4 0  vaikais numarinti, susikvietė kelias kai
mynes—tos subėgusios žiūri, kad senelė, 
rodos, jau miršta: sustyrusi visa, kaip tik

pagalys; kvėpuodama traukia iš vidurių 
galo; akįs užmerktos. — Bobos sako:

— Taip jau ji ir amžinai užmigs.
Ėmė ją žadinti, šnekinti, klausinėti:
— Ar bijai mirti? Ar bloga širdis? 5 

Persižegnok laimingai kelionei; atsiduok 
Dievo valiai, matai, kad jau mirsi.

Ligonė nė akių nepakėlė. — Paskui 
švęstuoju vaudenimi iššlakstė visas ker
čias, visus palubius, kad piktoji dvasia to 
negalėtų prisiartinti prie mirštančios; 
ištraukę iš palubio Dievo kūno rūtų, pri
rūkė visą trobą dūmų— tos šventenybės 
irgi bijo piktoji dvasia. Prie ligonės lūpų 
prikišo kryžių, rąžančių, škaplierį ir ki- 16 
tas «brostvas».—Ligonė vis dūsuoja kaip 
dūsavusi, ižsimerkusi. — Dar viena boba 
įėjusi, pasiveizdėjusi į ligonę, sušuko:

— Ko čia tylite kaip stuobriai, ko ne
simeldžiate? — Ar nematote, kad jau ao 
miršta!... Kaskarts rečiau bedūsuoja— 
(čiuptelėjusi už rankos) — šalto prakaito 
apipilta... bevėpsant numirs be žvakės.

Subruzdo visos bobelės. Viena degė 
gramnyčią, kita «Dievomunką» spaudė į 26 
ligonės ranką, į antrą — žvakę. Subėgo 
visi namiškiai. Sužadino visus vaikus, nes 
žmogui mirštant niekam nepridera po tuo 
stogu miegoti. Suklaupė visi asloje. Viena 
bobelė ėmė skaityti visokias maldas prie so 
mirštančio — litanijas, aktus. Skaito ir 
skaito begalo.

Bobos ėmė žiovauti ir suausti.
— Kas-norint šaukkitc «Jėzus Ma

rija»! — atsiliepė kažikuri iš būrio: — 35
visai retai bedūsuoja..... dūšia kaip ant
plauko bekybo....

Viena boba klūpodama prie lovos, rūs
čiu balsu ėmė šaukti:

— Jėzau! Marija! Juozapai šventas! 40 
priimk dūšią mano!

Marčios Onikė balsu verkdama puolė 
ant ligonės kojų ir ėmė garbstyti: —

— Senelėle.... Močiutėle mano!... Kur
tu mane paliksi?... 46

6*
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—  Cit! Cit! netrukink mirti— tramdė 
bobos, varė šalin.

Batraukdamos Onikę nuo kojų, suju
dino ligonę; ta, atvėrusi akis, žvalgėsi po 

& trobą; paleido iš rankos degančią gram- 
nyčią, ji nurietėjo ant apklotos; vos nu
tvėrė bobos, kad neužsidegtų patalynė. 
«Dievomunka» tuo tarpu nubarškėjo ant 
žemės.

10 —  Aš dar nemirštu, nebijokite —
pratarė ligonė ir užsikosėjo. Sukilo bobos. 
Onikė pripuolusi, apsikabinusi senelaitę 
pasvadino. Kaip nustojo truputį kosėti, 
padarė saldinto vandens atsigerti. Senelė, 

16 nurijusi klukšnį kaip per kalną, krito at
gal ant pagalvės ir vėl užsimerkusi tarė:

— Eikit gulti, nebijokite, aš dar ne
mirsiu.....

Bobos pasieniais šnibždėjosi: 
ao — Mat, nabagė, niekaip nenori pasi

duoti! sako «nemirsiu», o čia gyvs naba- 
štikas...

— Nuovakar ryto jau gersteklis ger
klėje, o dar «nemirsiu»; gana, tu, gana!

26 — Kiekvienas ligonis prieš galą sa
kos, kad «nemirsiu»; o čia žiūrėk, šmakšt 
ir užges.... bus ir čiateip-pat, pamatysi.... 
numarįs be žvakės, jai jos klausys.

—  Vakar saulei tekant buvo nusilpnė- 
so jusi; gal ir sulauks to paties laiko nu

mirti!...
— Gal dar ir kito saulėtekio su

laukti 
— Sakyk, gal dar ir išgyti?..... su-

86 stingusi jau visiškai.
—  Prastoti jos nebėgai..... iš burnos

dvasia šalta....
Teip ir tolygiai šnibždėdamosi bobos 

susisėdo ant suolo ir pas krosnį ant suo- 
40 liuko; kitos išėjo laukan prasivėdinti. 

Šeimininkas, ligonės sūnus, atsisėdęs už 
stalo užsirūkė pypkę. Kiti namiškiai ir 
vaikai nuslankiojo gulti. Onikė, apklos- 
čiusi senelaitę, atsisėdusi kojų gale 

46 snaudė.

Sulojo šuniukas, ir įėjo į trobą kaimy
nas Baltrušis. Prie durų, maudamas ke
purę, tarė:

— Kas pas jus begirdėties? Pamačiau 
žiburį pareidamas nuo kumelių, tariau, 6 
kad jau numarinote....

— Gyvą dar tebeturime—atsake Bu
kinas— prašom toliau, prilenk kojas.... 
užsidegk pypkę...

—Kelinta naktis, kaip jus vargina!— įo 
tarė Baltrušis sėzdamosį—mat, sena dva
sia sukietėjusi, spiriasi.....nenor išeiti....
Kiek tai metų....  kad aš atmenu, vis
tokia ir tokia....

— Bene kaži-kiek čia metų turėjo — i# 
tarė Rukinas — aš, pats vyriausia, dar 
penkių dešimtų neturiu. Sakės jauna nu
tekėjusi.... per septynias dešimtis daugiau 
neturi....

— Vistik pasivalgė gerai duonelės.... 20
— Duok, Dieve, kiekvienam tokio 

amželio sulaukti! — įsimaišė bobos į 
kalbą — nemažus vaikus paliekti, be jo
kio rūpesčio gal mirti....

— O pasenęs žmogus ir atlikęs, ką 25 
turi kitam ant sprando sėdėti veltui, ver
čiau numirti....

— Puikiai, gražiai šv. Sakramentais
apveizdėta, gal mirti....

— Vienas kartas nė vienam nemeluos, 80
reiks mirti....

— Ar nedavėte žinios Palapienei? — 
klausė kita boba—užsiklyks patyrusi nu
mirus.... būtų dar prie gyvos atėjusi....

— Nebuvo kaip, dabar toks darbyme- 85
tis — teisinosi Rukinas, — jaigu patęs ligi 
nedėlios, pasakysiąs.....

— No, brač! duočiau aš jai žinią! —
šokos Baltrušis.—Kad taip man, su vėzdu 
aš ją išlydėčiau.... Kuomet tik pasisuko 40 
prie motynos, visuomet ratuota išėjo.....
o kas karšino? kas smarvę gėrė?....

— Kad mano pats toks veršis, — atsi
liepė Rukinienė — kad jam kas sermėgą 
vilktų, turbūt neišsižiotų dantų..... 45
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— Užteks ir mums, — gyniojos Buki
nas— mat, dabar Onikei visą patalynę 
paliko....

— Anokia ten ne patalynė! — šokosi 
6 Rnkinienė — dvi pagalvėli kaip šilki ir

patalai dvaknelės.... vieni įpilai__
— Netur, netur tiesos Palapienė ki- 

štiea, nė grobstyti — šaukė kita boba — 
jus veizdite, penate ir skalbiate. Palapie-

įo nei kas paskirta ir atskirta.... galite 
ją atstatyti....

— Su vėzdu išvaišinti ir apsiundyti— 
pridėjo Baltrušis.—Kaip pradėjo moty na 
sargalioti, kiek ji ryšių nuo jos išnešė?—

iš lygu mes nematome...
— Kartu ir mano aštuonnytę drobulę 

suglemžė — tarė Rukinienė — buvo ka
maroje ant balkio pasverta, veizdžiu ir 
nebėsą.

ao — Ko čia norėti—tarė jauna boba — 
ar ne visur ta pati? Motynos viską duk
terims sukemša. Mano uošvienė, antai, 
plikus šiaudus lovose paliko, nėkokio skur
lelio visame gyvenime....

aš — Bene dangaus karalystę užsi
pelnė? — užsišoko kita — Marčią nu
plėšė, dukteriai sukimšo, o žentas viską 
perleis per gerkle, nė amžin-atilsio nepa
sakys.

ao — Kad motynos tokios priešingos; kaip 
ir ši—rodydamas į lovą tarė Baltrušis— 
ko neeina karšti prie dukterų?... Mano 
motyna, kad teip viską būtų sukimšusi ir 
pati pas mane karšusi susirgus, būčiau

86 su lova išmetęs ant pamato... šaukkis sau 
prie dukterų!....

Ligonė lovoje pasijudino. Onikė pas- 
vadinųsi pagirdė ir vėl paguldžiusi už
klostė.

40 — Mūsų senelaitė ne tokia, nėmaž
mūsų neskriaudžia—tęsė toliau kalbą Bu
kinas — duoda kiek beturi dukteriai 
iš tų pačių skurlių, paliekti ir mūsų 
Onikei.... užteks visiems, paliks ir nuo

46 mūsų....

—Žinoma, nevienas neįsidės į grabą....
— Kaip kam išpuola.... gali ir savo

atiduoti..... čia valios darbas — sumur
mėjo bobos žiovaudamos.

Užsikosėjo ligonė, Onikė pripuolusi 6 
pasvadino; visos bobos artinosi prie lovos 
šnekėdamos:

— Jau dabar turbūt mirs.... kad be 
žvakės neužgestų.

Žiūrėk, žiūrėk, kokia pamėlynavusi, to 
užsimerkti tik bereikia....

— Kojos kaip tikt ledai; ojei! kaip tik 
numirėlio! — stebėjosi kita čiupinėdama 
ligonės kojas.

— Turbūt jau nebetoli galas.... naba- 16
gėlė!

Senelė apsižvalgė po trobą.
— Kokios akįs negražios, kaip tik 

stiklines....
— Senelėle! Ar nebijai mirti? Be ne- ao 

nori paskaitoma? ■— klausė boba prisi
lenkusi.

— Nereik, nereik, atsakė ligonė—ko
jus čia vargstate? aš dar nemirsiu, nebi
jokite.... 26

— Nenorim vienos palikti.... visai jau 
esi menka... turbūt nenusimanai.

Užsisėdo bobos numarinti — juokės 
Baltrušis, keldamos nuo suolo — o senė 
nepasiduoda.... reik eiti ir man, matyti 80 
nieko nebesulauksiu, o čia Iaiks bus jau 
žadinti kulti....

Užsimovęs kepurę išėjo pro duris.
— Mano širdis nebloga—tarė ligonė,

kad ne tas kosulys — sveikitelaitė bū- 36 
čiau......

Bobos vėl šnibždėjosi:
— Mat, atsitekėjo.... o pirma juk 

merdėjo....
— Stiprinasi, nenori pasiduoti, tur- 40 

būt prieš galą.
— Gal dar keletą dienų patęsti....
— Nemirs mano senelaitė. — apsika

binusi Onikė džiaugėsi—pagis dar mano 
senelaitė! 46
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— Eik gulti, vaikaiti,—tarė senelė— 
ir aš užmigsiu....

— Pastatyk man arti vandens gerti.... 
eikite visi gulti... jai man bus bloga, aš

5 pašauksiu.
Ir atsigulusi vėl užsimerkė.
Bobos nieko nepešusios pamažu išslan- 

kiojo pro duris. Bukinas, padėjęs pypkę, 
susilankavo kailinius ir pasidėjęs po gal

io vos išsitiesė ant suolo užstalėje. Bukinienė 
ant suoliuko pas krosnį ištisai jau knarkė. 
Onikė, apklosčiusi, aptapnojusi senelaitę, 
susirengė prie vaikų, lovikėje prie durių. 
Senelaitė, perkėlusi akis, apsižvalgė po 

15 trobą; pakėlusi galvą pūtė, pūtė žiburį, 
niekaip neužpūtė. Paskui nusitvėrusi 
skarą bloškė, bloškė ir užbloškė žiburį.

Visi pasieniais knarkė sau ligi aušros.
Pirmasis pabudo Bukinas, pašokęs pa

so sižiūrėjo į langa, kailinius ant nugaros 
ir išbėgo prie arklių. Gerai jau prašvitus, 
pašokusi Bukinienė žadino vaikus prie 
bandos; kūrė ugnį, sukosi. Onikė dar mie
gojo; senelaitė teip-pat nusisukusi ant 

as sienos romiai gulėjo.
Saulelė jau gerai iškilo, kol Bukinas 

nuo arklių parėjo. Badęs bemiegančią 
Onikę ėmė žadinti. Tuo tarpu Bukinienė, 
įėjusi į trobą, artinosi prie lovos.

80 — Kas čia yra, kad senelaitė taip ro
miai miegti? — priėjusi prie lovos su
šuko: Jėzus, Marija! juk senelė miršta! 
Kur gramnyčia? tėvai, bėgk į sodą!—čia 
grobstos brėžiukų, nesugreibia. Onikė 

85 pašokusi pripuolė, atvertė senelaitę,—tos 
akįs pabalusios, išsižiojusi, pastyrusi.

Bukinas, išpuolęs pro duris, pamatęs 
kaimynę prie šulinės sušuko: «Senelė mir
šta!—Ta sušuko kitai; ta bėgdama vėl 

40 kitoms. Visos metė darbus ir, kaip stovi, 
akies mirksnyje kelintas bobelių subėgo į 
trobą. Apdūsusios, kvėpuodamos skubėjo, 
plušėjo. Viena spaudžia gramnyčią į su
šalusią ranką, kita kiša «Dievomunką»,— 

45 Jėzus Marija! Šaukia, švęstuoju vande-

nimi šlaksto, dūmais rūko, suklaupusios 
meldžiasi. — O ta senutėlė nė žiobt!

Mato, jog nebekvėpuoja, sukilusios pa
rišo palūpį, užspaudė akis, sustojusios 
ėmė garbstyti: &

— Amžinatilsį, nabagėlė! per naktį 
gyniojos nemirsianti, o čia mažne be žva
kės užgeso....

— Ar tu uždegei žvakę? — atšovė 
kita— kad subėgome, nė kvapelio nebe- įo 
buvo.

Sakiau, kad jos nebėgai prastoti....
— Kur nebūk! — užsišoko kita — aš

visupirmu įpuoliau, dar kvėpavo ir žiob- 
čiojo, o gramnyčia jau degė. ik

— Aš nieko nežinau—teisinosi Buki
nienė— romiai guli sau nusisukusi ant 
sienos; pasižiūrėjau arti, akįs stulbe... 
teip nusigandau, rankos dreba, vos su- 
grobsčiau b rėžiukus... tėvas pro duris... ao 
Onikė iš lovos, nebesumanau, ką daryti, 
kol jus subėgote....

— Kaip ten buvo, taip, by tik nusi-
mirė — tarė kita iš būrio— nukentėjo 
jau savo.... nė vienam tas nepraeis.... 25

Onikė vis verkė, užsigulusi ant sene- 
laitės.

— Ar neeisi šalin?!... padės čia kas 
žlembus! — barėsi Bukinienė — Ką čia 
dabar reik padaryti, kas čia padės aptai- so 
syti? Tėvas su pavarpėmis turi važiuoti... 
dar šio-to pasipirkti.

— Aš tuojau padedtr pašarvoti! — 
šokos viena bobelė. — duokš tik įkapes.

— Ir aš padėsiu — atsiliepė kita — 85 
reikia burna nuprausti, plaukai sušu
kuoti.

— Ant ko paguldysime? Ar yra koks 
suolelis?

Teip visos bobelės suniko sukties aplink 40 
numirėlę. Nuprausė burną, drabužiais 
valkstė ginčydamos. Vienos sakė, kad 
perdaug geros įkapės, gailu bereikalo su
pūdyti, kitos ginčijo, kad reikia kuo-ge- 
riausios įkapės dėti — visas sageles už- 45
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sagstyti, aukloryšius užraišioti, viską ge
rai sutaisyti, kad ant «Dievo sūdo atsi
kėlus, nieks po kojų nesipainiotų.» Kitos 
niekino tokias kalbas. Taip besiriedamos, 

& aptaisė numirėlę, pataisė lentą, apklojo 
balta paklode, padėjo pagalvę ir paguldė 
senelę trobos gale. Prie galvos pastatė 
«Dievomunką», po dešinės uždegė žvakę. 
Numirėlę beveizdint apgulė musėlės. Bo- 

10 bos trobą apvalė, aslą iššlavė; paskui 
suklaupusios pagiedojo «Aniols Dievo 
apreiškė» — tai yra pradėjo budynę. 
Paskui vienos susisėdo už stalo ir ėmė iš 
«kantičkų» šventas giesmes giedoti; kitos, 

iš kurios buvo dar neapsiruošusios po na
mus,— grižo namo. Tų prašė Rukinienė, 
kad visiems kaimynams duotų žinią. Ne
trukus ėmė rinkties daugiau žmonių — 
bobų su vaikais, vyrų ir piemenų. Kurs 

ao tik atėjo, tuojau atsiklaupęs prieš numi
rėlę kalbėjo poterius; paskui, kurie mo
kėjo, sėdo už stalo giedoti, o kitos bobos 
susisėdusioš šnekėjosi apie vaikus, gyvu
lius, kopūstus, batvinius ir visokias nau- 

36 j ienas. Pasakojosi, kartais ir iš piktumo 
ginčijosi. Piemens aplink krosnį pašiojosi. 
Vaikai po aslą bėginėjo.

Parvažiavo Bukinas nešęs pavarpes ir 
parsivežė ko reikia. Paskui pasirūpino 

80 grabdirbius, suveizdėjo lentas, mastavo, 
piaustė ir išsinešė į daržinę grabui dirbti. 
Rukinienė paraikė duonos, į torielkikę 
įdėjo sviesto, padėjo ant stalo ir degtinės 
eplėčką» pastatė giedotojams. Duoną ir 

88 sviestą tuojau apgulė musėlės, tos pačios, 
kurios ant numirėlės tupėjo. Giedotojai, 
pabaigę giesmę, išmaukė po burną, užsi- 
kandę daug našiau ėmė giedoti. Atėjo 
daugiau vyrų, susisėdo visi šaukti ir paei

to liui «čėrką» varyti. Porą giesmių išgie
dojo— kaip linguote išlingavo: du sykiu 
apėjo «čėrkelė» aplink stalo ir ištuštėjo 
«plėčka».

Bukinas, priėjęs prie stalo, dėkavojo: 
46 — Dėkui, dėkui vyreliai! Susirinkote;

mat, mano matušėlė užsipelnė, nors dar
bymetis, dėlto, dėkui, nesididžiavote ir 
neatsisakėte.

— Dėl tos dienos ką padarysi, darbai 
daug nepajus, o numirėlio vieno pasigul- 5 
dęs nelaikysi.

— Diena po dienos prisieis ir kitam.... 
žmogus be žmogaus neapsieis.

— Amžinatilsį! Mes visi jos akyse 
užaugome; kaip motyna mūsų buvo, — įo 
reikia apgiedoti.

— Antan, tik tu šaukk gerai! matysi, 
kaip mes pritarsime. *

Ėmė vėl giedoti, šaukti. Bukinas, nu
mirėlę apglostinėjęs, išėjo prie grabdir- 16 
bių. Giodotojai vieną giesmę iššaukė ir 
kitą pabaigė; niekas neįneša «plėčkos». 
Vyrai ėmė pypkes degties, šnekėties, bo
bos varė dar giedoti, bet vienam reikią 
prie kumelių, kitojo vaikai nežiną, ką ao 
dirbti; kitam gerklė išparpo, o kits sta
čiai padrožė, kad dantįs išdžiūvo, nėra 
kuo pasivilgyti. Argi ana neužsipelnė dau
giau budynei kaip tik vieną «plėčką»? — 
Pamažu išslankiojo pro duris. Ant pava- 25 
karės nebeliko nė vieno. Boboms taip-pat 
parūpo vaikai; kitai gyvoliąi, — ir tos 
išvaikščiojo, vieni namiškiai pasiliko.

Sutemus vakare privirto vėleik statiniu 
troba «svieto», bet dabar daugiau jaunū- so 
menės: mergaitės, berniukai, dar keliatas 
ir seniukų.

Mergaitės, pasipuošusios bažnytiniais 
drabužiais, baltais skepetukais ant galvos, 
poterius sukalbėjusios, kraipės, švaipės, 85 
šnibždėjosi, juokavo. Berniukai teip-pat 
pasieniais «bankrutkas» dirbos ir degės, 
juokavo.

— Mergikės! Prašom už stalo, sėski
tės pagiedoti— ragino Bukinas. 40

— Kad mes nemokame gerai giedoti, 
dėdele.

— Kokio čia mokslo, by — kaip šaok- 
kite, by tik Dievą pagarbinti....

— N esiprašy dinkite — šaukė vaikiu- 45
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kai:—ko ir ėjote, kad nenorite giedoti? 
tuo išmėtysime laukan.

— One, eik tu!....
— O tu, ar negali?

5 — Ne, ne, Marele, tu eik, už stalo
galo....

— Eik šalin, teeinie Veronė!
Mergikės varė viena-kitą, stūmė— vos

susisėdo aplink stalo.
įo Kurios nemokėjo giedoti, pasiliko pa

krosnyje: toms Onikė priteikė darbą: vie
nai pagalvę į grabą pasiūti, kitai kreizus 
iškarpyti — apmušti grabo pakraščius.

Rukinienė pastatė ant stalo degtinės 
15 «plėčką» ir užkandos padėjo, bet nieks 

negėrė nė valgė; grabdirbiai parėję viską 
apdirbo. Mergikės ėmė giedoti; berniukai, 
arčiau prislinkę, tarti—ūžia, gieda, viena 
šaukia, klykia augštai, kita daraugščiau. 

ao Pabaigę giesmę, užniko juokties iš viens- 
kito; pamėtoties, ožiais bliauti—toks kle
gesys, juokai, mažne kaip karčiamoje. 
Bobos pakrosnyje ėmė barties, priminti, 
jog čia ne pliuškė. Vėl ėmė giedoti. Kita 

35 mergaitė apsnūdo, vaikinas su kepure per 
nosį jai brūkšt, užgauta šokosi — vėl vi
siems juokai. Nustoję juokties, gieda to
liau. Vienas berniukas prisilenkęs žiūri į 
«kantičkas», kits žvakę arčiau kyšt! tam 

80 kauzūrai čirkšti Vėl užniko visi juokties, 
klegėti. Paskui viens— kitą ėmė pašioti. 
Kits vėl, kaži-kur supaišęs pirštus, ėmė 
visus paišyti—ir teip daugiau buvo juokų 
aplink stalą, kaip Dievo garbės. Jaunū- 

85 menė teip budėjo ligi-pat gaidžių, paskui 
ėmė žiovauti ir iš tiesų snausti; ant galo 
išsirankiojo namo, nes kiekvienam parūpo, 
jog rytmetį reiks prie darbo stoti. Vėl 
budynėje nieko nebeliko—dvi bobeli tik 

40 pakrosnyje snaudė.
Gaidgyste ėmė vėl rinkties vyrai ir 

moters, kurie taisėsi numirėlę lydėti.
Subildėjo kieme ratai. — Šaukdama, 

klykdama įpuolė Palapienė—ir krito ant 
46 numirėlės garbstydama:

— Matušėle! tu mano matušėle! nu
kankino jau tave! Nė per paukštelį nieks 
man žinios nedavė, kol gyva! Atkentėjai 
tu jau savo, atkentėjai!—garbstė, šaukė, 
verkė užsigulusi. Jos vyras atsiklaupęs 6 
sukalbėjo poterius, atsikėlęs numirėlei 
pabučiavo į koją, paskui apsikabinęs pa
čią atitraukę šalin.

Išėjo Rukinienė ir pats Rukinas, visi 
apstoję Palapienę įvedė į kamarą. Ruki- įo 
nas išnešė degtinės «plėčką» ir pastatė 
ant stalo. Rukinienė padėjo duonos ir 
mėsos pripiaustytą torielką. Vyrai ėmę 
po burną, užsikandę ėmė trankiai giedoti. 
Do valandos išėjo iš kamaros Palapienė, u  
jau nebeverkdama, išvartė, išveizdėjo vi
sas įkapes ant numirėlės; pavartė pagalvę, 
pačiupinėjo paklotąją drobulę, išveizdėjo 
avalynę.

— Juk pusbačius naujus turėjo—tarė ao 
į Rukinienę. — Kam senus dėjote?... ži
noma, naujų gailu...

— Kokius ji liepė, tokius įdėjome — 
atšovė Rukiniene.

— Naujuosius Onikei paliko — atsi- 35 
liepė Rukinas pas krosnį su Palapiu rū
kydamas pypkę.

— Nedavėte man žinios prie gyvos....
žinoma, dabar viskas jums patapęs.... man 
rodos ir aš ne šuo.... so

— Kas prigulėjo, viską tekėdama at
siėmei — tarė Rukinas—dar kiek paskui 
ryšiais išnešiojai... nieks tau nė žodžio 
nesakė.

— Aš nieko nevogiau nuo jųsų — at- 86 
šovė Palapienė — ką davė matušėle savo 
šilta rankele....

— Ir mano aštuonnytę drobulę turbūt
atidavė? — tarė Rukinienė — kamaroje 
buvo pasverta ant balkio....  to

— Kad buvo, tai ir tebėra — šokos 
Palapienė—neužmetinėk man matus1)....

— Aš neužmetinėju, savo tik pajieš-

1) matas =  zarzut.
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kau, o ten kits nieks nevaikščiojo, kaip 
judvi su matuše nabaštike, kaip buvai 
paskutinį sykį....

— Jaigu j oš buvo drobulė, tai ji ir
6 atsiėmė.....man nerūpi......

— Ne jos buvo, ne — atšovė Ruki-
nienė—mano pačios aštuonnytis austas, ji 
tokios neturėjo; turi man atiduoti, aš tau 
nedovanosiu.....

įo — Ir aš jums nedovanosiu, kas matu- 
šės paliko: drabužius, patalynę, viską 
atsiimsiu—sakė Palapienė.

— Patalynę mūsų Onikei paliko, ligi 
gyva paskyrė — tarė Rukinas — nuo

16 vaiko neduosiu-atplėšti.... Kas ją vartė? 
Kas žiūrėjo ligoje?....

— Ko nedavėte man žinios — šokos 
Palapienė — ar aš nebūčiau atėjusi sar
ginti?.... Ne! vylėtės visus palaikus apsi-

20 žergti.... Palūkėk!....
Barėsi, ginčijosi kuone užšaukė ir gie

dotojus.
— Tylėkite! Ar čia laikas dabar rie

ties? — draudė Palapys.
26 — Mano pagalvė, mano drobulė po

nabaštikės—šaukė Palapienė—antra pa
galvė, patalai, dar dvi drobuli; rankšluos
čiai — trįs; marškiniai septyneri, nauji....
aš viską žinau, viską atsiimsiu.... 

so — Cit! Cit! užsičiaupk dantis — ba
rėsi Palapys. aut pačios ir klausė Bukino, 
užkišdamas kalbą: — dirbinote grabą ar 
pirkai?

— Padirbinau namie, lentų turėjau ir 
86 nudažė juodai, nuo ryto mirė — buvo

laiko.... pirktiniai tie tuojau sutįža......
— Ar jau išmuštas grabas — klausė 

Palapienė.
— Pagalvę pasiuvo mergaitės ir krei-

40 žus iškarpė pakraštėms išmušti..... nu
pirko tėvas vakar keturis mastus perke
lio, gero, po grivena... — šnekėjo Ruki- 
nienė — laiks jau susitaisyti.....

— Turbūt su mišiomis laidosite? — 
46 klausė Palapys.

— No, žinoma, bene mažas vaiks —
tarė Rukinas —  dvejos bus ryto, dvejos 
per devintines.....

—  Dvyliką rublių užmokėjo— pridėjo
Rukinienė —  Dievui garbė, į klaną puo- s 
lęs sausas nekelsi.....

—  Juk ji savo pinigų turėjo, trisde
šimt rublių, ne dvyliką, — užsišoko Pa
lapienė—  laidotuvėms visada laikė.

—  Jaigu turėjo, tai ir tebėra—  mes įo 
jos skrynios nekratėme.

—  Įneškite grabą, reikia sutaisyti,
negal vėluoties.....

Rukinas su Palapiu įnešė grabą, Onikė 
pagalvę prikimšo skiedrų, visi apstoję 16 
apmušo pakraščius iškarpytais kreizais; 
vidaus pusėje, grabo viršūje, su gramny- 
čia išdegino kryžių, —  nušluostė, sutaisė 
ir pastatė greta numirėlės.

Giedotojai pabaigę giesmę ir «plėčką» 20 
ištuštino. Rukinas įnešė kitą ir prašė, 
kurie buvo vyrai, kad važiuotų palydėti; 
prašė, kas gal, kad leistų duobkasius. 
Vyrai jau užmovę, net kaktos užkaitu
sios, kiekvienas prižadėjo važiuoti, kiti 26 
prižadėjo ir vaikiukus leisti duobei iškasti.

— Laiks jau bus taisyties— tarė Ru
kinas— aušra nebetoli, o kelias šlapias....

—  Pusrytį jau išviriau, reikia duob
kasius išleisti ir patiems nesnausti, kad so 
ant mišių nepasivėluotumėm.

— Tai aš eisiu— šokos vienas vyras—  
pažadįsiu vaikiukus, tegul taisos, tamsta 
čia pavalgydįsi...

—  Gerai, gerai, tegul tuojau ateina.... 85
— Per naktį vaikiukai budynėje buvo, 

sunku bus kelti.
— Niekas! kitą naktį išmiegos.— Kodėl 

pliuškėje gal per naktį ištūrėti— juokės 
kiti. 40

— Bet Grybs, Grybs! Pone Dieve ser
gėk! Argi prie tavęs, kibše, nieks ne
mirs— šnekėjo Rukinas—vakar rytą kaip 
buvo pati atbėgusi marinti, daugiau nė 
akių neparodė, nė pats, ne pati.....  46
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—  Pačiai— vaikai maži, pats giedoti 
nemoka, arielkos negeria, ką gi dirbs
atėjęs?

—  Ne tas, vaikeli, bet didybė, nenori 
5 su mumis užsidėti; juk ir pas mane, kaip

vaiks mirė, nebuvo nė katro budynėlėje.
— AS į  krikštynas prašiau, pats nuė

jęs prašiau, dėlto neatėjo, į  turgų išva
žiavo...

įo — No, no,tesididžiuoja.... be neprisieis
ir jam kokia nelaimė, dėlto neapsieis be 
žmonių.

Bešnekučiuojant vyrams Rukinas išnešė 
dar «plėčką», ragino visus gerti ir sku- 

15 binties taisyties važiuoti, nes jau nebe
toli aušra— mažieji gaidukai jau gieda.

Rukinienė su Onike sukosi, padėjo ant 
stalo krūvą šaukštų ir pastatė bliūdus 
garuojančių kopūstų su mėsa. 

ao —  Tėvai! paraikyk duonos —  tarė į  
Bukiną, o žmones ragino valgyti:— pra
šom valgyti, namie nieks dar neišvirė 
taip anksti, o čia nėra laiko vėluoties.

—  Prašom valgyti, paskui taisyties 
25 važiuoti, kieno malonė.

—  Teisybė, neišvirė, juk dar tebe
miega— tvirtindami vyrai slinko aplink 
stalo prie pusryčio.

Nedaug žmonių —  Rukinienė suvarė 
80 visas bobas ir nuo krosnies, —  visi susi

talpino aplink stalo.
Bukino troba nedidelė, žema; asla 

šlapia, ant kojų purvo prinešta; prigaravo 
nuo karštų kopūstų, o kvapas mėsos, duo- 

85 nos, vaškinės žvakės, numirėlės susimai
šęs net troškino žmones. Jie valgydami 
taip sušilo, net visų kaktos rasojo.

Tiems bepusryčiaujant priėjo daugiau 
bobelių, sukalbėjusios poterius žiūrinėjo 

40 rankas, kojas čiupinėjo; grabą veizdinėjo.
Žmonės privalgę kiti išvaikščiojo na

mon, kiti dar paliko. Nuvalius stalą su
sitaisė vėl giedoti. Tuo tarpu atėjo duob
kasiai— trįs jauni vaikinai. Tiems reikia 

45 duoti valgyti. Aplink stalo gieda, nenori

trukdyti, taigi pastatė mažą staliuką pa
sienyje, antrapus numirėlės ir tenai pa
dėjo duobkasiams valgyti.

Pavalgydinus ir išleidus duobkasius, 
pradėjo iš tiesų taisyties važiuoti. Ruki- s 
nas su vaikiukais ir Palapys išėjo susi
taisyti vežimus ir kinkyties, nes jau žara 
užsiėmė. Tiems besitaisant prisirinko 
daugiau žmonių važiuoti. Jau ir prašvito. 
Troba statiniu priėjo svieto išleisti. Tuo- įo 
met Rukinas išnešė degtinės ir dalijo, 
kas tik gėrė: labiau ragino vyrus, kurie 
žadėjo važiuodami giedoti. Gerdami ėmė 
viens-kitus kraidinti, jog jau laikas su- 
brusti. Pabaigę gerti suklaupė, vadovas u  
uždavė sukalbėti po trejus poterius už 
visas dūšias, iš tų namų išėjusias.

Bobos, kurios norėjo važiuoti, apsirai
šiojusios skepetais, taip-pat Rukinienė ir 
Palapienė ir vaikai apsitaisę apstojo se- ao 
nelaitę paskutinį kartą «sudieu» pasakyti. 
Verkdami bučiavo jai rankas ir kojas. 
Palapienė užsigulusi šaukė, garbstė:

—  Užžels man takeliai, užsivers var
teliai, nebevaikščiosiu į  tą trobelę! Nebe- 25 
turėsiu matušėlės! —  Matušėle! matušėle! 
kam tu mane palikai?

O čia švęstaisiais virbais prirūkė trobą 
dūmų, net trošku pasidarė.

Sukilę nuo poterių vyrai, vieni sustoję *o 
stati giedojo, kiti atstūmę .bobas, įdėjo 
numirėlę į  grabą; Onikė baltu rankšluos
čiu apkimšo senalaitės burną.

Kaip tik numirėlę nuo lentos nukėlė į  
grabą, Palapienė už pagalvės capt,» ir 85 
iškėlusi kišo vyrui nešti į  vežimą. Ru
kinienė pasiekusi per numirėlę, šmakšt, 
ir nutvėrė už galo. Viena sau traukia, 
antra sau. Palapienė ėmė šaukti:

—  Mano matušėlės, man priguli.... 40
—  Kad tu nesulauktumei! Onikei pa

liko....
—  Aš ne apsileisiu, ne galvok....
—  Negausi tu, ne.... grobstys kaip 

vagilė.... 45
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—  Mamaite, liaukis! Mamaite!— šau
kia Onikė.

—  Nuversite grabą, nuversite!— šau
kia kaži-kas iš šalies.

6 Pakilo trukšmas, klegesys. — Pala- 
pienė už paklotės, ta vėl neduoti. Pavertė 
žvakę ir «Dievomunką». Bobos tamposi, 
vyrai grabo viršų neša, stumdosi, šaukia 
aplink numirėlę; kiti gieda, šaukia.... 

įo Palapys, prisigrūdęs per žmones, at
stūmė pačią, perskyrė bobas, Rukinienė 
pagalvę įmetė į kamarą ir duris užrakino. 
Vyrai, uždaužę grabo viršų, neša laukan, 
bobos paskui eidamos rejasi. Kiti žmo- 

15 nės gieda, kiti barnį skiria — tikra 
mugė.

Išnešę grabą įdėjo į vežimą į šiaudus. 
Vyrai aplinkui ir ant grabo sėdo. Taisėsi 
vadovai-giedotojai, į antrą vežimą mo- 

90 triškos, atsimelsti....
— Sėskit prie mūsų kas-nors pritarti.
— Ne8ėskit perdaug, arkliai nepa

trauks.
— Mes perdaug susėdome....

96 — Kame daugiau vežimų? Ar Antano
neatvažiavo?—Visi žadėjo, o nieks neatva
žiavo; mūsų tik arkliai ir Palapio, kaip čia 
nuvažiuosime. Skubėkite, pavėluosime.

—  Kol arielkos duodi, tol prižada.
so — Šit, šit! Grybo arkliai atvažiavo 

tuščiais, sėskit...
—  Palūkėk, palūkėk! kaklininkas nu

simovė...
Tokie ir tolygus šauksmai skamba, kol 

65 tik susitaisė, ant galo suriko «Kirije elei
son»! — pasijudino pirmieji, paskui visi 
vežimai po viens-kito traukė iš kiemo.

Likusios bobos ėjo namo šnekėdamos.
— Gražiai gieda!.... gerai sutaria... 

40 garsus rytmetys, toli bus girdėti....
— Maža vežimų — kaip tik įuamėlės 

kokios..., kas Čia nori važiuoti, purvynai 
ligi stebulių... Arielkos davė budynėj ... 
vyrai parėję sumigo, nebėra kam važiuoti...

45 — Važiuotojų buvo, bet nebuvo kur

sėsti.... ir aš būčiau važiavusi, kad kas 
būtų vežęs...

— Čia budy nė ne juokams; su ta Pa- 
lapiene...

— A kad tu nesulauktumei, tokia bo- 5 
ba!.... Motyna dar ant lentos neužšalusi,
o tos nauda varžosi....

—O Rukinienei ar išpuolė varžyties?....
— Ne, Rukinienei reikėjo skelti į 

kaktą Palapienei; ar žinai? aš parodžiau įo 
Rukiniuienei, kad Palapienė trauk pak
lotę.

— Ar ne aš kumštelėjau?....
— Kaip įkibo Rukinienė į galą, aš 

Palapienę kurstau: nepasiduok! nepasi- 16 
duok!.... Tokie juokai, kaip tamposi.

— O kad teip būtų susimušusios, būtų 
buvę juokų...

— Nepasiekė nė čiupros viena-antros
per numirėlę. 20

— Kad teip, būtų grabą nuvertusios....
— Maža ir betrūko... ką tik, ką tik!....
— Gailu, nebuvo Rukino, būtų Pala

pienei sudrožęs per vepšlas.
— To verta ir buvo.... 25
— Aš tik žiūriu, kuriuo ištrūkti pro 

duris — taip nenoriu tų barnių.
— O aš pasilipau ant suolo, kad ge

riau būtų matyti.
-— Jonienė, mačiau, pašoko ant kros- 80 

nies.... tokie juokai....
— Taip greitai važiuoja, mažai be

girdėti....
— Amžinatilsį! Rukinienėlė išvažiavo!
— Kam dabar klius iš eilės? 85
— Dagiliui seniui — ar nežinai?
— Palūkėk, kol Dagilį priveiks, neti

kėtam gal kliūti.
— Kaip kuomet pavirs, bus stipri

budynė... 40
— O ir Bukinas ar nedavė arielkos, 

sako, keturis gorčius parsivežė....
— Steponienė kad mirė, sako, dešimtį 

išgėrę...
— No, ten ir davė, «plėčkos» neatėmė 45
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ияю stalo, ris pilna ir pilna; kaip tik  &  

tuština —  k itą  statė.
—  O žio balsais ir bliovė.... ką tik  ne

susimušė__Kam teip perdaug duoti?
5 — D u o k — negerai, neduok— nege

rai.... atm iniau, kame dabar bos bodrne—  

Vineentienes raiks m irs__
—  N o, išknr žinai?
—  K ad a i ten žūna sapne: m ėšlas

to veža, štuojuos, žoles svadinn......per nak
tis ten ir  ten__

—  O  m ūsą šao dėlto nenustoja kaukti, 
bus ir  k ita  budyuė. —  V akar sakau: 
Шсяике jau  Rukm ienę —  bus dabar

u  romu —  ne! šią naktį nž klėties darže 

kaukia sau kaip kaukęs.
—  U ž klėties? M at stačiai an t V in 

cento trobos, ar aš nesakiau?....
—  K ad bent nieks nem irtų, kol nepa- 

so šals!....
—  Bobos bešnekučinodamos išsiskir

stė namo.

Разные этнографячесмб тексты.

Ik 110, Прнчятан1е на смерть ма- 
25 терн. Raudė.

M &tinyte m3n&, gim dyt& jyte!
Kaip ¿adai* man palieki našlaitėli. 
Kūkūosju, m&tinyte, kaip pilki gegu

žėlė.
so Kadu ataisi, m&tinyte, many palink

smint?
K&kjū-gi m&n žinėly atąjūsi?
Nematysi, m&tinėle, šviesjSs dienelės, 
Gyvinsi, m&tinėle, tūmsjam debesėly’.

85 K & s-gi, m&tinėle, mani palinksmins? 
Unkšti rytė1j& paukštelei čilbės,
Tau, m&tinėle, palinksmins.
Užgirsl, m&tinėle, pilkųjų gegužėly kū-

kūojunt.
40 NemTslyk, m&tinėle, k&d ti pilkąją gegu

žėlė,

M uljk , m&tinfle. k i  aš varguolėlė 
Gailj&s ašarėlės ptnduoju.
A tsėsk min, m&tinėle, min didzjū ži-

nely,
K&d nė šriesj£j dienelėj, n irs timsj&j b

naktelėj.
Pasakyk, m&tinyte, kaip dabak mūm 

našleitėljam gyvint? 
K is mus našleiteįjūs potiSis?
Neturim k-ėrdjl nei marinėlės. io
Niekas uepagukfis vėla vakarėlj&,
NiSkas nepabiidins anksti rytėly,
Nif&aa nepalinksmins meijeis ž&dėĮeis.

Atinešė m&tinytei nauju dvarely, 
Viėšnas m&tinytei čenii dvarely». u
K&d paprišjus m&tinytė siv& susiedėljū, 
K it iškirty m&tinytei stlk li lungėĮy,
Bot pamigus m&tinytė mūs našleitelės.
Tei ramus dabot* m&tinytei dvarėlys.
Dabar palieki mus m&tinyte, didzjam ao

vargely’.
Kak mes prisglaūsme biėdni našleitėĮei?
Un lygaus laukėlj& vėjėlys pūga,
Vis mūs uašleiteįjūs— varguoleljūs 
Unkšti rytėlj& pabudina. sb
Atsid'ekav&k, m&tinėle, sSv& dvarėljui, 
K&d-gi žinei, kad mūs, m&tinėle,

Būtum priskyny žaljū rūtėljū,
Būtum išbafsty šltū kelėly, so
Būtum iškalbėjy meileis ž&dėĮeis.

Atrid,ėkav&k, m&tinėle, šitim kelėljoi, 
Atsidiekav&k, m&tinėle, s&vaprieteleljam. 
Priprašyk, m&tinėle, s5v& susiedeljūs.
K&d nenustumta mūs vargaolėljū. •  88
Papylei mūs, m&tinėle, mažuoleljūs,
K&s-gi sndaris mūs vargooleljūs?
Palėidei mūs vargooleljūs 
Sū biltu svieteljū, didzjū vargeljū.
K&d vSĮy pasiėmus mūs m&tinėle, sū m

savim r&zū.
Atsid^kav&k, matinėle, tū visiem ž&Įy-

nėljam,
Kat&rūos numynei iū šj& svietėlj& v&ikš-

čj&dama. 4S
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Atsid(ekav&k, m&tinčle, ii* Tįsiem pauk
štoj am,

Kat&riė linksmin& unkšti rytėlj&.
Bagasl&vyk, m&tinėle, mūs našleiteljus. 

6 Kū mės be m&tinėlės našleitėjei veiksme? 
Buy§, m&tinėle ii* visk patiekėte ii* visas

turtėlys.
Kės mūs bė m&tinėlės priglaūs?
Žiėdnas in mūs našleiteljus neužvalgis(?).

įo Užrašyta 1885 m. Kaltanėnų par. 
Vilnjaus valdyboje.

№ 111. Дайны (Dainos) изъ Мацьковы, 
по записямъ г. Бендаровича.

Kalvarijos apskritis, Suvklkų 
іб valdyba, Mockavos parap.

1.

Норчмарица и иозаки.
Pakelėj' karč’ma, karčjama nauja. 
Šinkarka sena, jos duktė jauna 

90 Vyną šiukavo. Kazokai gėrė, dukrę kal
bino:

«Aime, mergele, mūsų šalelėn.
Mūsų šalelėj’ lengvi darbeljai:
Nei sėjus, pjovus—pinigai rankos,

25 Nei verpus, audus— gražjai vaikščjojas». 
Ir išvandravo jauna mergelė (su kazokė—

ljais).
Yaadravo lauką, vandravo antrą 
Ir  davaudravo žalją girelę, sausą liepelę, 

во O ir inkėlė jauną mergelę sausoj ’liepelėj, 
O ir užkūrė sausą liepelę iš pašaknėljų. 
Dega liepelė iš pašaknėljų,
Verkja mergelė jos viršūnėlėj.
Tai tau, mergele, mūsų šalelėj 

85 Lengvi darbeljai
Mūsų šalelėj nei sėjus, pjovus —

Pinigai rankos,
Nei verpus, audus gražjai vaikščjojas.

Соколъ k Кукушка!
Ulba sakalas ąžuole tupėdamas,

In girią žjūrėdamas.
Kad aš ti nulėktau, nedaug vandenjo 5

gerta u,
Gegutį pas’dabotau, in sodą parvyljotau. 
Gegutė sodan, sodan;
Sakalas paskui lėkė,
Gegutį garbstydamas: ю
«Gegutė tai paukštelė, plunksnelės jos

raibosjos».
Sėdi bernelis, sėdi jaunasai bėramjam

žirgely’,
Zirgelyj sėdėdamas in vuošviją žjūrėjo. 15 
Kad aš tinai nujotau, nedaug vyneljo

gertau,
Mergelį pas’dabotau, in klėtelį parvy- 
Mergelė klėtelin, klėtelin; [ljotau. 
Bernelis paskui aina, 20
Mergelį garbstydamas:
«Marutė tai mergelė,
Galvelė jos glodnjoji,
Kaselė geltonoji,
Suknelės tai sierosjos». 26

3.
Превращеніе въ липу зеленую.

Sjuntė anyta jauną martelę,
Jauną martelę lineljų ravėt.
Jei apravėsi, tai paraik namon, so
Jei n’apravėsi, nė ncmislykie.
Da n’apravėjau nė pusės lineljų,
O ir nusileido šviesi saulelė,
0 ir užtėmė tamsi naktelė.
Aš pasiversju žalja liepele, 86
01 aš pastosju šalyj’ keleljo.
Oi ir užlijo skalsus lietulis.
Oi paraina jaunas bernelis,
Oi pastojo po žalja liepa;
Oi ir apglėbė tankjos šakelės, 40
Oi ir užklėstė drabni lapeljai.

2 .
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Močjute mano, mano širdele,
Oi kas toj liepa yr’ per liepelė?
Oi kad pastojau po žalja liepa,
Tai ir apglėbė tankjos šakelės,

6 Tai ir užklėstė drabni lapeljai.
Sūneli mano, mano jaunasai,
Imkie kardelį, kirskie liepelę.
Pirmu syk kirto—tik pas’baltavo 
Antru syk kirto— kraujai teškėjo, 

įo Trečju syk kirto — ir prakalbėjo:
—«Berneli mano, mano jaunasai,
Žalja liepelė — tavo mergelė,
Tankjos šakelės — baltos rankelės, 
Drabni lapeljai — meilus žodeljai 

16 Išaikit, broleljai, išaikit jauniejai,
Išaikit, brolužėljai, an didžjo dvaraljo! 
Paklausykit, broleljai, iš kur vėjalis

pučja.
Oi ar iš ryt ei jų, ar iš vakarėljų, 

ao Oi ar iš tos šalužėlės, kur guP sena mo-
čjutė.

Nei iš ryteljų, nei vakarėljų,
Tik iš tos šalužėlės, kur guP sena močjutė. 
An močjutės kapo nedygo žolelė,

25 Tik išdygo liepelė, liepelėj gegužėlė.
Oi da ne gegutė, da ne raiboji,
Gailjai verkė dukrelė, močjutę bodįdama: 
Užsikeik, močjute, užsikeik širdele, 
Užsikelkit motynėle, aš jums pasiklo- 

80 njosju».
— Nekelsju, dukrele, nekelsju jaunoji! 
Gana tu man klonjojaisi, kol mane išly-

dėjai
Su balta trunele, su plonom drobelėm,

86 Su gailjom ašarėlėm, su meilais žode-
Ijais.

4.

Старинная свадебная пѣсня о похищеніи 
невѣсты.

40 Kas šją naktį per naktelę an dvaro dun
dėjo?

Ažna būta piršljų, vedžjų sesutė išvežta. 
Ain močjute per dvaralį,kel jauną sūnelį.

Kelkis, kelkis, sunužėli, balnok bėrą žir
gelį.

Pabalnojęs sau žirgelį, vykie seserele
[Į žalją girelę.

Kur seselė kelju vežta, rūtelė barstyta, s 
Kur broleljų šalę jota, raselė nubraukta.
Toj lankelėj, toj žaljojoj žirgeljai ganyta, 
Pas upelę pas sijaunjąją žirgeljai gir

dyta,
Vidoj giijos, viduj žaljos ugnelė kūrinta, ю 
Aplink ugnį ugnužėlę jaunimėįjo šokta,
Po liepele, po žaljąja martelė rėdyta,
In lapeljus, in žaljnosjus špilkelės smaig

styta,
An šakeljų, an tankjųjų kasnykai ka- 15

bintą.
Už girelės, už žaljojos totoraičjų dvaras,

TotoraiČjai, bajoraičjai žiedeljus nu-
sagstė. ao

Totorkaitės, bajorkaitės kasnykus nu
maustė.

Iš žiedeljų, iš auksinjų patkavėles darė,
Iš kasnykų, iš šilkinjų kamanėles sjuvo.
Oi sesute, lelijėle, grąžin motynėlė. 25 
Oi broleljai, dobilėljai jau dabar nečėsas.
Oi broleljai, dobilėljai reikė vakar jotie, 
Vakar buvau po vainikais, po šilkų kąs

ny kais,
O jau Šendie po koptūru, po vyro notūru. so

5.

Два голубка.
m

1. Klonyj’ gėrė du karveliai 
Ir gerdami suulbėjo:
— Oi, kur lėksim karvelėli?—  35

2. Vienas sakė: įn girelę,
In žaljąją, tan berželin.
Antras sakė: o aš lėksju 
In sodelį, in klevelį.

s. Bepig tan, karvelėli, 40
Tam sodelyj’, tam klevelyj’,
Bėda man karvelėljui



437 ИЗЪ ВІЛЦЬКОВЫ, КАІЬВ. У. СУВ. ГУБ. 438

Toj’ girelėj, tam berželyj’.
4. Oi berželjo ratos šakos,

O lapeljai dar ratesni 
O kleveljo taokjos šakos,

5 O lapeljai dar tankesni.
** *

6. Eeljn jojo du broleljai 
Ir jodami sudūmojo:
—  Oi kur josim, brolužėli, 

įo Oi kur gausim nakvynėlę?
6. Vienas sakė: oi aš josju 

In dvarelį pas našlelę,
Antras sakė: oi aš josju 
In kaimelį pas mergelę.

15 7. Bepig tau, brolužėli,
Kaimelyj pas mergelę,
Bėda man brolužėljui 
Tam dvarelyj pas našlelę.

e. Tos našlelės žemos klėtįs,
20 Patalėljai išgulėti,

Meilus žodžjai iškalbėti,
O mergelės augštos klėtįs, 
Patalėljai negulėti,
Meilus žodžjai nekalbėti,

36 9. Tos našlelės rūstus žodžjai,
O vaikeljų dar rūstesni,
Tos mergelės meilus žodžjai,
Jos seseljų dar meilesni.

6.
во Грабъ (бѣлый [бука]) и молодецъ.

Oi augo, augo žaljas skroblelis 
Viduj’ didžjo dvareljo.

Oi užaugs, užaugs tėveįjo sūnelis 
Pakirs žalją skroblelį,

86 Oi pakirs, pakirs žaljąjį skroblelį, 
Skaldys skroblelį o lenteles.

Oi skaldys, skaldys skrobleljo lenteles, 
Išgrįs žirgam stonelę,

Oi išgrįs, išgrįs žirgam stonelę,
40 Statys bėrą, žirgelį.

Oi statys, statys bėrą žirgelį,

Šers grynu abrakėlju.
[Gers čystą, vandenėlį]

Oi broli, broli, broleli mano,
Balnok bėrą žirgelį,

Josju į tą kaimelį 6
Pas vienturtę dukrelę.

Dovanojo jaunoji mergelė 
Du rūtų vainikėljus,

Padovanojo jaunoji mergelė
Duaukseljo žiedeljus. įo

Padovanojo jaunoji mergelė 
Du šilkeljo kasnykėljus.

Oi nešjok, nešjok, šelmi berneli,
Du rūtų vainikėljus
Po didžjus atpuskėljus. 15

Oi nešjok, nešjok, šelmi berneli,
Du šilkų kasnykėljus 
Po didžjus jomarkėljus.

Oi nešjok, nešjok, šelmi berneli,
Du aukseljo žiėdeljus 20
Po jaunus jaunimėljus.

7.
Яворъ — кленъ и дѣвица.

Aš tau sakjau, jievarėli,
Nešto vėkie šąli keljo, 26
Šąli keljo ant kranteljo;
Ištiks tavi šaurus vėjas 
LAužys tavo žaljas šakas,
Barstys tavo drabnus lapus 
An žemelės, an sierosjos, зо
Au vejelės, an žaljosjos.

** *
Aš tau sakjau mergužėle,
Neetovėkie viduj dvaro,
Viduj dvaro, rūtų darže, 86
Nes atjoja raitų pulkas,
Šaudydami, strieljaudami,
Tiktai vienas tykjai joja 
Tavo bernužėlis,
Žalios rūtos barstytojas *o
Ir kaselės taršytojas.
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Barstys tavo žalją rūtą 
Nuog galvelės, nuog glodnjosjos 
An(t) žemelės, an sierosios,
An vejelės, an žaljosjos.

б 8.

Превращеніе въ дубъ!
Žaljoj’ giijoj’, lygjoj’ lankoj’,
Ten stovėjo aržuolėlis.
Po aržuolu aukso krėslas; 

io Tam krėslelyj’ motynėle 
Gailjai verkja, tykjai kalba:
«Oi, sūneli, mano mielas,
Eo pavirtai aržuolėlju,
O žirgelis š(j)aurum vėju,

15 O balnelis akmenėlju,
KančjŪkelis žilvitėlju?»
—  Oi, močjute, mano miela, 
Pas’bijojau žaunerckėlės,
Tai pavirtau aržuolėlju,

20 O žirgelis šaurum vėju,
O balnelis akmenėlju,
Kančj ūkelis žilvitėlju. —

9.
Анюта и Янелисъ.

2& Suskaudėjo Onutei galvelę;
Ji norėjo marjų žolynėljų.
Sjuntė slūgelę pas jauną Jonelį.
Turi Jonelis tris bėrus žirgeljus: 
Pirmas žirgas, кар vabalas, juodas, 

so Antras žirgas, кар genelis, margas, 
Trečjas žirgas, кар gulbelė, baltas. 
Pirmas žirgas viešu kelju joti,
Antras žirgas pusjaukelėj’ stoti, 
Trečjas žirgas ing marjas nujoti.

86 Prakalbėjo marjų žolynėlis:
—  Oi, Joneli, Joneli, tavo Onelės 
Jau šendien veseilja,
Jok, Joneli, kabu pakalnėle.
Tai sustiksi Onutės veseilją. —

40 «Sustokite jauni važnytėlės, 
Užgrajykit glasnųs muzikėlės,

Mudu aisim su Onute šokti».
Neapėjom nei trijų aileįjų 
Išsitraukė iš magšČjų šoblelę 
Ir nukirto Onutei galvelę.
—  Tai tau, tai tau, Onute, veseilja, 6 
Tai tau, tai tau marjų žolynėlis!
Ar tau geijau po žeme gulėti,
Ar man geijau su kita kalbėti.

10.
На берегу моря. м

i. Ant maijų kranteljo, ant gilaus du-
nojėljo,

Oi tai ten skalbė jaunoji mergelė 
Dvi — tris plonas drobeles.

2. Ir atjoja bernelis, iš kaimo šido- is
rėlis.

—  Tai —  padėk Dievas, jaunoji
mergelė,

Kuri tavo drobelė? '
s. «Pirma drobelė močjutės, antra se- 20

eutės,
O ši trečjoji plonjausja drobelė 

Mano, jaunos mergelės».
4. Pamažju mergelė, pamažju

jaunėji, 26
Oi tai pamažju vaikščjok, 

mergele,
Ne įpulk į(ng)gilųdunojėlį.

5. Oi kad ir įpulsju, dugnelį pamatysju,
Tai čjučjuos, ljuljuos rūtų vainikėlis so  

Vis viršui vandenėljo
6. Prašyčja gaigalėljo, to rai

bojo paukšteljo,
Oi kad įlėktų, kad ir išimtų 

Man rūtų vainikėlį. 35
7. Kodą būtų įlėkti, rodą būtų išimti,

Ten stovi laukja du, trįs strielčju-
kėljai,

Ketin mane nušauti.
8. Nors šovė, nepašovė, pluks- 40  

neles padulkino. 
Ateis šiltas pavasaris 

Atsgaus mano plųksnelės.
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Чорная лодка.
Oi ant jūrnžjų, oi ant maružjų 
Stovi juodas laivelis. 

б Tame laivelyj, tame jaodamjam,
Sėdi senas tėvelis ir jo jaunas sūnelis. 
Klausė senas tėvelis pas sūnužėlį:
— Kur pakreipeim laivelį, knr statysim

irklelį?
įo Ar ant jūrnžjų, ar ant marnžjų,

Ar ties tftm dvareljn, knr yr tavo mer
gelė?—

«Nei ant jūrnžjų, nei ant marnžjų,
Tik tiės tuoj’ dvareljn, kur yr mano mer- 

įs  gėlė».
Oi ir papūtė šjanrns vėjelis 
Iš Liėtnvos šalelės į  juodąjį laivelį.
Oi aš pamaėjau savo mergelę 
Po dvarelį vaikščjojant, 

no Кар nendrelę sjūbnojant. ’
Kad primanyčiau savo mergelę 
Aukso žiedan paversėjan,
Ant rankeljų nešjoėjau.
—  Nešjok, berneli, nešjok jaunasai,

2 Б Nešjok povo plųksnelę nž kjannjų kepu
rėlės,

O aš mergelė, o aš jaunoji žaljos rūtos
vainiką

Už geltonos kaselės.

1 1 .

80 12.

Градъ и вѣтеръ.
1. —  Ko sėdit, seselės,

Kodėl negiedat?
Ko sėdit nž skomeįjų,

86 Ko rymot ant rankeljų?—
2. —  Kap mumis giedoti,

Kap linksmom būti:
Turim darže iškadą, 
Darželyj iškadėlę.

s .— Serados dienelėj 
Per paėjus pietus 
Kirto ledai rūtelę, 
Vėjas laužė mėtelę».

4. —  Ko sėdit, broleljai,
Kodėl negiedat?
Ko sėdit už skomeįjų,
Ko rymot ant rankeljų? 

s. — Kap mumis giedoti, to
Kap linksmais būti?
Turim pošnjoj’ iškadą,
Pošnelėj ’ iškadėlę. 

e. — Serados dienelėj
Per paėjus pietus 15
Ledai kirto rugeljus,
Vėjas laužė kvieteljus.

' 1 3 .

Вдова и два сына.
Turėjo našlė du sūnų, nenorėjo augįti, 20 
Ir nunešė ant maijų ir įlaido laivelin: 
Čjūčjuok, Ijūljuok, laiveli, augįk mano

sūneljus,
Augįk mano sūneljus dvejus, trejus me-

teljus. 26
Treji metai suvėjo, išėj’ našlė ant dvaro, 
Išėj’ našlė ant dvaro, pasižjūri ing ma-

įjas,
Pasižjūri ing marjas ir atplaukja laivelis. 
Tam laivelyje du ponaiėjai. so
—  Oi tu, našle, ko stovi, ar tu mudu da

boji?
Ar tu mudu daboji, ar už kito ait

nori?—
«Oi aš tave daboju ir už kito ait noiju». 86
—  Oi tu broli, broleli traukkie aštrų

kardelį,
Traukkie aštrų kardelį, kirskie našlei

galvelę.—
7
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Gali našlė kraujuose, mada jaune var
guose.

—  Oi ta broli, broleli, sėskim juodan
laivelio,

6 Sėskim juodan laivelio, plaukkim jūijas
maružes.

Daplauksime šiekštelę— bos mūs sena
močjutė;

Daplauksime smilgeles— bos mūs jaunos 
10 seselės-

14.

Дѣвушка по роеѣ я туману.
Per giiją, girelę saulelė tekėjo.
Terpu bromo varteljų močjutė stovėjo.

15 Pareina dukrelė pro rūtų darželį 
Suknelėm rasotom, vainikais miglotais. 
— Dukrele jaunoji, kur tu vaikštinėjai? 
Oi kur tavo eieras suknjas rasa sura-

sojo?
20 Oi kur tavo vainikėljos migla sumig-

lojo?—
— «Oi m otute—širdele, brolelį lydėjau, 
Gali lauko po grūšele žodelį kalbėjau.»—  
— Dukrele jaunoji, netiesą kalbėjai,

25 Dukrele jaunoji, bernelį lydėjai,
Gali lanko po grūšele žodelį kalbėjai;
Tai te tavo sieras suknias rasa sura-

BOjo,
Tai te tavo vainikėljus migla sumigtojo.

so 16.

Молодая дѣвица въ трудной жизни.
Jau auštrelė aušta ir saulelė teka.
Dar mano mergelė klėtelėje miega. 
Piemenėljai gena, artojėljai aija. - 

85 Ar ne geda tau, mergele, klėtelėj gu
lėti?

Nekalta, berneli, nekalta, jaunasai,

Kam pastatei tamsją klėtį vakaruos lan
geliais,

Vakaruos’ langeljais, o rytuos durelėms.
Aš nemačjau auštros auštant, nei saulelės

tekant, 5
O nei mažų piemeneŲų pro klėtelę ge

nant.
Dovanojo brolelis juodąjį laivelį, *
O šis an tras dieverėliB deim anto irk le lį. 
Laivelju beplaukiu, irk lelį u b e ira u , įo
Ik daplauksju valnas dienas, rū tų  vaini

kėlį.
Daplaukjau dvarelį senojo tėveljo, 
Nedaplaukjau valnų dienų — rūtų vaini-

kėljo . 15
Sėdžju už skomeljų, žjūrau per langelį: 
Gfažjai šoka jaunimėlis an tėveljo dvaro. 
Šokit šokėjėljai, jauniejai broleljai,
Jau aš jauna mergužėlė in vargus įpuo-

ljau , 20
Mano baltos rankelės in sunkjus darbe-

įjos.

16.

Пьяница и дѣвица йодъ золеной липой.

Močjutė mano mielėj’, 
Meiįjai mane auginai,
Ne mielam pažadėjai: 
Pažadėjai bernužėįjui, 
Bernužėljui girtuoklėljui: 
Kas dien karčemoj geija, 
Parėjęs mane baija, 
Šeimynėlę išvaro.
Aš jauna paklėtėmis, 
Šeimyna palangėmis.
Ir  pagailo berneljui 
Savo jaunos mergelės 
Ir paėmė mergelę 
Už baltųjų rankeljų 
Ir nuvedė mergelę 
In žaljąją girelę.
Ir inkėlė mergelę 
In žaljąją liepelę.

25

80

85

40
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Pakorė ugnelę 

Po žaljąja liepele,
Ir pririšo žirgelį 

Pas žaljąją liepelę.
5 Šviesi ugnelė dega,

M ergelė gailjai verkja, 

Žirgelis' gararjai žvengja.

Ir pagailo berneįjui 

Savo jaunos mergelės 

10 Ir  iškėlė mergelę
Iš žaljoąjos liepelės,
Ir nuvedė mergelę 

Nežinomais keleljais,
Ir sustinka mergelė 

u  Savo seną močjutę.
Dukrele mano miela, 
Dukrele lelijėle,

K ur dėjai vainikėljus 

N uog glodnjosjos galvelės? 

ao K ur dėjai kasnykėljus
Nuog geltonų kaseljų?
K ur dėjai aukso žiedus 

Nuog baltųjų rankeljų?
—  Močjnte mano mielėj* 

26 Močjnte širdele!
Kūteljų vainikėljai 

Švieąjoj’ ugnelėj dega, 
Šilkeljų kasnykėljai 

A n tankjųjų šakeljų, 

ao Ankseljo žiedeljai

Gilamjam dunojėlyj*.

17.

Тростникъ и клеверъ.

Kalba nendrelė su dobilėįju lygjoj* lan- 
85 kelėj’:

Bepiga tavi dobilėli augti lygjoj* lan-
kelėj:

Iš pažamėljų žalja vejelė,
Per liemenėlį žali lapeljai, 

іо O viršūnėlėj balti žiedeljai,

Sunku man, sunku sausai nendrelei m a-

rose augti:
Iš pažamėljų žvirgždeljai graužė,
P er liem enėlį Vilnelė mušė,

O viršūnėlę vėjelis laužė. 5

** *.

K alba martele su mošytėlėm,
Su mošytėlėm augštoj’ klėtelėj*:
Mošelės mano, mano seselės,
Bepig* jums augti pas motynėlę augštoj* 10

klėtelėj’ ,
Sunku man, sunku man jaunai pas any

tėlę:
Uždavė anyta tris darbus dirbtie:

Pirmas darbelis— gegute kūkuotie, 15
Antras darbelis— per maras plauktie, 
Trečjas darbelis— nedėljoj’ skalbtie.
A š ne gegutė g iijo j’ kūkuotie,
A š ne antelė per maras plauktie,
A š ne žydauka nedėljoj’ skalbtie. 20

18.

Семь пановъ и девять слугъ.

Trake berželis stovėjo,
Berželjo lapai mirgėjo.

D a  berželis stovėjo, 25
N e berželjo lapai mirgėjo,
T ik  bernužėlis stovėjo,
Su mergužėle kalbėjo:
M ergele, mano jaunoji,
A r  būsi mano viernoji? 30
A tstok berneli nuog manęs,
V argas man jaunai be tavęs.
A tjojo ponai septyni,
O jų  slogelės devyni.
Statė žirgeljns an dvaro 35
P rieg naujo rūtų d&ržaljo,
L aužė tvorelę naująją,
Mindė rūtelę ža ljąją  (Ir lelijėlę mė-

lyną).
7*
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B ėgsju per dvarą tekina,
Skųsjuos tėveljui verkdama:

Tėveli, mano širdele!
Atjojo ponai septyni, 

б O  jų  slogelės devyni;
Statė žirgeljus an dvaro 

P rieg naujo rūtų daržaljo,
Laužė tvorelę naująją,
Mindė rūtelę žaljąją (Ir lelijėlę mė

lo lyną).
Dukrele mano, mano jaunoji,
T ai vis tai tavo piršleljai 

O mano seno sveteliai.

19.

iš Дѣвушка не выучилась работать.

Dėkui, močjute, dėkui, širdele,
E ą  mane mažą gražjai auginai,
E ad  manęs mažos nenuskandinai.
Būtai suvysėjus ing vystyklėljus,

20 Būtai paleidus ant jūrų-m aiįų.
O i tik  nedėkui senai močjutei,
E ad  neišmokinai darbeljų dirbti, 

Darbeljų dirbti, drobeljų austi.
Oi kap pateksju žmonjų martele 

26 Nelaikys manę p a ta ik u o n ė le :
Statys stakleles, rėdys drobeles,
Sjųs mane jauną drobeljų austi.
Naujos staklelės, plonos drobelės.
Eodėl nespartus marčios darbeljai,

80 Šilkų nytelės, nendijų skietelis,
Eodėl nevingrus marčjos raštelis?
Netiek aš audžjau, kiek gailjai verkjau  

A nt muštuvėljų pasiremdama,
A n t šaudyklėlės pasjūbuodama.

86 N etiek šūvužjų, kiek ašaružjų 

A n t plonų drobjų vis nupuolusjų.

20.

Парень, конь и руты.

Ir atjojo bernužėlis,

Baltas, gražus dobilėlis; . 
Pririšo žirgelį 

Pas rūtų darželį.

Ir nukando bėras žirgas 

Žaljos rūtos viršūnėlę,
B ū tų  vainikėlį.
G ailjai verkė mergužėlė, 

Balta, graži lelijėlė,
Žaljosjos rūtelės,
B ūtų vainikėljo.
Cit, neverkk, mergele,
Balta, graži lelijėle,

Imk mano dymelį 
U ž žalją rūtelę.

A š dymeljo nenorėjau,
Žaljos rūtos tik gailėjau, 
Žaljos rūtelės,

B utų vainikėljo.
T ik  neverkk, mergele,
T ik  neverkk, jaunoji,
Imk mano žirgelį 

U ž žalją rūtelę.
Aš žirgeljo nenorėjau,
Žaljos rūtos tik gailėjau, 

Žaljosjos rūtelės,
B ūtų vainikėljo,
T ik neverkk, mergele,
Tik neverkk, jaunoji,
Im k mano dvaralį 

U ž žalją rūtelę.
A š  dvaraljo nenorėjau,
Žaljos rūtos tik gailėjau, 

Žaljosjos rūtelės,
B utų vainikėljo.
T ik  neverkk, mergele,
T ik  neverkk, jaunoji,
Imkie mane jauną  

U ž žalją rūtelę,
B u tų  vainikėlį.

Džjaugės, džjaugės mergužėlė, 
Balta, graži lelijėlė,
Jauną vyrą  gavus 

U ž žalją rūtelę,
B ūtų vainikėlį
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21.

Рута ■ дѣвица.

Pasėjau rūtelę aut pylymo;
Auginau dukrelę sau mylimą.

6 Auginau dukrelę ne eau, ne sau;
Pasėjau rūtelę ne jai, ne jai. 
Ifileidau dukrelę ing marteles, 
Indavjau rūtelę ing rankeles, 
Nuljūdo dukrelė martelėse,

10 Suvyto rūtelė rankelėse.
Jokime, broleljai, sesutės palankyti 
Ir žaljos rūtelės palaistyti.
Sustinka broleljai kelelju yežančją, 
Baltoj trunelėj paguldytą,

15 Baltomsjom drobelėm užtaisytą,
O tąja rūtele iškaišytą.
Pravirko broleljai nevirkdomi, 
Pražvingo žirgeljai nežvingdomi.

Пѣсни 12—21 характернзируютъ отно- 
90 шенія парней къ дѣвушкамъ и символи

ку руты, рутянаго вѣнка и садика.

№ 112. Загадки (Mįslės), записанныя 
въ Мацысовѣ, Кальвар. у. Сув. губ.

1. Stipijai stovi, silpnai kabo, pats mak-
95 notas, galas laukas. — Riešutys.

2. Kaip mažas buvau ketuijoms dūdavau,
kaip užaugau kalnus, klonjus var- 
čjau, kaip pasenau tančjus vedžjo- 
jau. — Jautis.

80 s. Du naru narina, du vangu kabina, o 
tas piršlys - nabagas paskui sa
lina. — Artojas.

4. Per du gnjaužtu plikumos, o kiek nors 
ir apželtos. — Šluota skujine.

85 6. Piepala bėga, visa bala dreba.—Avis 
ir vilnos.

e. Matau negirdžju, girdžju nematau.— 
Sniegas ir lietus.

7. Žuvis begrobė visą g iiją  išgrovė.—
D algė.

8. M a ijų  panos, šilkų kasos, pančekos
vandenyj m irksta.— Nendrės.

9. Viduj dvaro blynas karo. Mėnuo. 5 
įo. Gyvas —  lavonas, numiręs —  raudo

nas. —  V ėžys.
11. B alti laukai, juodi grūdai, žąsinu

aija. —  Raštas.
12. Snypšlys badaklis kasdien mėsą ėda, to

tik n ed ėto j’ ne. —  Žagrė.
18. G iijo j’ gimęs, g iijo j’ augęs, niekad 

saulės nematė. —  Sardė. 
u .  Tu čia būk ir supūk, o aš ainu svietą  

m atyt. —  R ugjai nukirsti. 15
16. Stovi kuolelis, ant kuoleljo dvarelis, 

tam dvarelyj apė šimtas milijonų.—  

Aguona.
16. N e tiek dvare dvaronų, kas avino

galvoj’ ronų, —  Kulbė malkai 20 

kapot.
17. A tlėkė paukštis rudaminis, vijo lizdą

raketinį, dęjo pautą devyntiynį 

vedė vaiką devyngalvį. —  Dynas.
18. V iens laukja nakties, kits dienos, 25

trečjas sako —  man vis reik akis 

iSplėtus turėt. —  Lova, durįs, 

langas.
19. Tėvo diržas nesulenkjamas, motės

skrynja neuždaroma, sūnaus žirgas so 

nesulaikomas.—Keljas, ežeras, vėjas.
20. Juodas jautis nendres laužo. —  Blusa.
21. Be rankų, be kojų į  medį inkopo. —

Apvynys.
22. Gįslos tamposi, kudlos kratosi, nuo- 85

gas skylės j  ieško.— Metmenįs, ny- 

tįs, šaudyklė.
28. A n t bobinjo kalno geležinjai jaučjai .

a i įa .— Kad avį kerpa.
24. Burnelė kaulinė, barzdelė mėsinė, lo- 40 

pas ant lopo ir lope skylė. —  

Gaidys.
26. A tbėga biesjukas, klausja pas budrį, 

kur šnypščja guli. —  Vilkas, šuo, 

kjaulė. 46

450
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M: Atritooja litelis nelabai didelis , per 

angštns kalnus, per mūrinjus tiltas.— 
Špulė.

37. Pilna marška trupinjų ir ląstas duo- 
5 nos.— Žvaigždės bei mėnua.

26. Per naujas liepa linksta. —  Viedro 
seilas.

aš. Juoditsko balaitėj nuklimpo kame* 
laite, penki vilkai trankė, duvana- 

įo gai laukė.— Bljūdas, pirštai, akįs.
80. Alus be putų, duona be plutų, graži

pana be vainiko.— Maijos, žemė, 
saulė.

81. Augo medis be šaknų, atlėkė paukštis
16 be sparnų, atėjo boba be dantų, suėdė

paukštį be sparnų.— Kilias, sniegas, 
šilima.

№ 113. HoroBopim. Patarlės.

i. Akįs —  maijos, pilvas— pragaras.
20 2. Dėl tos skylės visi tylės, tik tu viens 

išsižjojai.
8. Dėl šitos bėdos dar bobos giedos.
4. Kad nerūgo, tai ir nekepė.
6. Ant ko nerūgęs, o ant ko sudegęs.

25 e. Kad daugjo nori, tai mažo nustosi.
7. Kad pavogė arklį, tai reik ir balną

uždėt.
8. Lab’s ryts, skilandi! vakar pakoijau,

šiandien prapjoyjau.
80 o. Vagis tai sau nugįs. 

įo. Vis vogus, tai nenulobus.
11. Rasi tu usnės žiedą turi, kad viską

žinai.
12. Ką tu čjon vėpčjoji, lyg ljūlė šarmo 

85 prigėru8.
18. Prižėbiaitu mano vargo gana ikvaljai.
14. Ai, ai, ai bėda! Kvoldas kvoldą muša,

trečjas galo graibsto.
15. Prikuls jisai nuogaljui antį.

40 16. Tai čia tinginjų pantis.
17.'Nauja šluota gražjai šluoja, išluok ir 

ražu, tai da bus gražu.

18. Kaip pagiryj šaukja, taip giijcrj atsi-
šaukja.

19. Galėt iš tos girto nebus alus.
20. Nė grūšų, nė maišo.
21. Prapulk tu bėda nuog manęs. 5
22. Ir ten miltų kabių nerasi supiltų.
28. Kur budo veląj ai vaikus veda, ten šen- 

dien laukai tyso.
24. Gires paukštis vis ing girę žjūr.
25. Tu, brolau, kaip su lapais brauki. įo

(meluoji).
26. Kaip ljūlė užsigeidžja, kad taip. ropė

keptų tai kas ir būt.
27. Ir ten kepti karveljai nelekja burnon.
28. Ko trankaisi lyg katė su pūsle. 15
29. Kas gal pirkt katiną maiše.
so. Savo blogo neišgirsi, kito gero neiš

peiksi.
81. Ką jo klausai! pasakys dvarą, tai nu

veik, rasi balą. ao
82. Ėst’ ir šuva mėsą, tik pinigų nėsą.
88. Kaip tu man, Dieve, taip aš tau.
84. Pigją mėsą šunes ėda.
85. Kur paukštis nenulekja, ten plūkBnų

nepalieka. 25
86. Viena šikna visų suolų nenusėsi.
87. Ko trepsi lyg ožka ant luobo.
88. Per pasjuntiųjus vilkas netunka.
89. Kur pinigas muštas, ten ir giljuoja.
40. Ko maliesi lyg šuva maiše. so
41. Gyvas duobėn nelysi.
42. Oi ar aš tau iš piršto išlaušju.
48. Duok, vyža, ugnies!
44. Pašiks tau šuo budę.
46. A kad tave zuikjai subadytų! 85
46. Nedėtas — ne pautas, neperėtas— ne

vaikas.
47. Pradžja darbą gaišina.
48. Kad jau pautas vištą mokina, tai ja a

gana. 40
49. Tai užderėj’ rugeljai — bus Bėklai ir

vėplai!
60. Nėr to namo, kad nebūtų amo. 
si. Šnekėk nei po duona, nei po druska.
62. Kur jaučja, ten ir sjaučja. 45
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58. Ką nugijo, tai nurijo.
m . č i  guzdė ša ramunjais.
56. Tai paprasta brasta!
56. Tyki kjaulė giljai šaknį knisa.

5 57. Kas verkja prašydama, verks ir ata- 
dnodams.

68. Sveikata didžjansjas tortas.
69. Šunies nelaikyk, dabar žmonės aploja. 
60. Ta tiek išmanai, kaip kit’s nieko.

įo ei. Kad ir akįs baidos, bet rankos pa
darys.

62. Per viršų, ir arklys neveža.
68. Duonos pavalgęs, tai aini jieškot py

ragų.
16 64. Ant tykaus vėjas užpučja, o stjaunus 

pats užbėga.
66. Bėda daug gali.
66. Vargas didžjausja iškala.
67. Nuspjovęs neatrysi.

no 68. Tik už kalno garsus varpai.
69. Kad gera klumpė koją graužtų, tai

ne b&t nei pikta.
70. Kas kam, o alkanam duona.
71. Sotus alkanam nepaguodo.

25 72. Pakilo kaip Įjotas, nutūpė kaip 
vuodas.

78. Kad žinotum kur pulsi, tai atsisėstum.
74. Be skiedros medžjo nenukirsi.
75. Jau ir tu prakrutai, kaip svirplys ka

so mine.
76. Graibstaisi lyg aklas keljo.
77. Ubagą pripenėsi, bet delmono jo ne-

nepridėsi.
78. Piktumu meilės neužvaiysi.

86 79. Neprašyti ponai aršjaus nė čigonai.
80. Nekljudyk svetimos bėdos, nei su

vyža neišveši.
81. Nelaikyk gyvoljo, neturėsi nuopuoljo.
82. Pirma mesk, paskui rasi.

40 88. Ką kunigai sako klausyk, bet ką daro 
nematyk.

84. Jau tu tėtuįjo ir žirnjus parinkai.
85. Savo kerėjoj kožnas ponas.
86. Savas vis gražjausjas, nors būt ir pe- 

46 ledos vaik’s.

' 87. Uždaryk velnjui duris, tai išlėks per 
augštinį.

88. Kieno valja to ir dalja.
89. Senam gera meluot, e bagotam vogtr
90. Bariesi, o už tuščją maišą. s
91. Iš svetimo vežimo nors purvynan

sėsk.
92. Be mano vieko, galėt nebns nieko.1 
98. Nespjaudyk, idant neapsilaižytum.
94. Kad nepalenkei mažo, tai užaugus nė įo

nemislyk.
95. Kas nori šunį mušt, tai gaun ir lazdą. 
%.Papratai, kaip kjaulė į žirnjus.
97.. Tik greita spėjo, kaip raganai alus.
98. Tai pataikė, kaip kukju tvoron. 15
99. Tokis tokį pažino ir ant alaus pava

dino.
įoo. Vadyk mane ir pečjum, bet duo

nos nekepsi po manim.
101. Jis kitą peikja, o save teikja. 20
102. Kropas kropą ir abudu suodini.
108. Jeigut duoda tai reik braukt, o ne

duoda susiraukt.
104. Tyli, lyg pupa ausį užmetus.
105. Netikusjai kjaulei tai ir ant Petrinjų 28

šūdas inšąląs.
106. Darbas ne zuikis, nepabėgs.
107. Kol saulė užtekės, tai rasa ir akis

išės.

№ 114. Свенто-1езюромв теисты, во

Šventažeijo tarmė.

(Sąvdlkų valdyba, Seinų apskritis.).

1.

6i, tėka, bėga vakarinė žvaigždelė,
Visū žvaigždėljū pasikviezdamk. 85
Či, tsik nėkvietė šviesaūs mėnūljo.
Či, sustėk, pal&uk, vakarinė žvaigždėla!
Aš tku sugodėsju daug dovanėljū,
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Daug dovanėljū: tris jdodus debeseljbs: 
Pirmas debesėlis lietui nulytrie,
Antras debesėlis vėjėljui nupustsie, 
Trėtses debesėlis saulėtai užkaistais.

k * *
Oi, aina, bėga martelė per dvSrū,
Visu sesdtsjū pasikviezdamė.
6i tslk nėkvietė jaunės mošSlės.
6i, sustėk, palėuk, jaunė martėla!

10 Aš tėu sugodėsju dafig dovanėljū: 
Anytai - mutulai— baltė nuometėlė, 
Šešurui - tėvėlj ui— baltai marškinėje!, 
Jėunaijai mošėlai — mėrgas abrOsėlis.

2.

16 Tantsjun, tantsjun, Ljaljumėi!
Maftąjos, mergos 1 Ljaljumėi! 
ŽSda mani tėvdlis L . . . .
Už to sSno. L . . . .
Aš tėm sSnui L . , . .

20 Sugodėsju
Ir paklėsju 
Aršketėljū 
Po šonėjeis,
Pė galveli 

26 Akmenėljū,
Ir užklėsju 
Akėtsjomi
Išvirkšėjomi. Ljaljumėi!

* **
so Tantsjun, tantsjun,

Mergos, maftsjos!
Žada mani tėvėlia 
Už tė jėuno.
Aš tėm jėunui 

86 Sugodėsju
If paklėsju 
Pė galveli 
Tris minkštėises 
Paduškelės,

40 Pė šonėleis

Peryneljds, 
O užklėsju 
Vieno pfiko 
Paduškeli.

3. 6

Oi, mėžas, žėmas karklėljo krūmėlis.
6i, nėr jis mėžas, bėt labai šakėtas: 
PalėidSs šakelės ik sierai žemėlai, 
ik sierai žemėlai, ik žėlei vejėlei.
6 i, mėžas, jėunas mėno brolėlis, įo
Či, nėr jis mėžas, bėt labai razumn&s: 
Nuspifko žirgėjy M šiintfl rublėlja,
Pėėmė ponėly dž šimto mylėljū... 
Nes’tOžyk, ponėla, svetsimėj šalėlėj:
Keljd važdosim, žiedelju ritūosim, 16
Už skėmū sėdėsim, roželi žydėsim.

4.

Bėkit, barėlei,
Galan valėko!
Gali valako 20
Pulkas raitėljū.
Visi bemėtei 
Gėrja if vdlgo,
Gėrja if vėlgo,
Dzievuljo neprašo; 25
Trik vienas bernėlis 
Nei gėrja, nei vėlgo,
Dzievuljo prašo: 
cDdok mėn, Dzievdli,
Gėrū dalėly (2), so
Bagėtd vuošvėly,
Bagėtu vuošvėly,
Razumnū ponėly».

5.

Am saulėta aplinkui dafigū, 36
Oi, Kupolą, Kupolėli!
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Aplinkai danga menuljo kėltsie.
6i, Kupolą, Kupolėli!

«Kėlkis mėnūli, kėlkis, šviesėsią!
Oi, Kupolą, Kupolėli!

6 Jau ėš Šviesi šape! kėljausi. Oi K ...
Ir nūšvietąjau visa svietu: Oi K...
Sėnū, jėanū, mSžū if dzidzy». Oi K.

. * **
Aln martele pef dzidzy dvSra, Oi Kup... 

įo Pef dzidzy dvSrfi šėšuro kėltsie: Oi K... 
«Kėlkis, šešurė, kėlkis, tėvėli! Oi K... 
Jau ėš jaunė šape! kėljausi, Oi K... 
Galvijeljūs jafi privaijaū, Oi Kup... 
Dzidzy dvartl jaū nūšlavjau, Oi Kupolą,... 

16 Bėltas skomėe užtaisjaū, Oi K....
Bėltū dūonū jafi padėjau, Oi K....
Alafis, midaus pripildzjau, Oi Kupolą,

kupolėli!

№115. Конява. Лидскій уѣздъ.
90 Pabaigtūvjų dainė. Дожиночвая 

пѣсня.

Stovi jovaras an dvaro.
Jovar, jovar žaljasai!

Saldzjas vuogelas an lango.
25 Žali lapeĮei an skubnjds.

Išeik, tėvuli, an dvaro,
Prijimk talkely nog baro.
Tavo talkelė prijilso,
Gerus rugelius pjaudama 

so Tankes kapeles kraudama
1885 m.

№ 116. Колядка, зал. въ Кетовишкахъ,
въ Трокск. уѣздѣ.

Yidure d vara, ka}ėda!
86 Stovi grūš&Ii, kalėda!

Po tū grūšftli, kalėda!
Sesula vaikščjoja, kalėda! 
Žagarėljus rinka, kalėda!

Ir ugpely kuri, kajęda!
Yynftly šildi, kalėda!
Ir brola}y girdi, kalėda!
Gerkit, brolajei, vypftjy, kalėda! 
Tei gardus mOsū vypftUs, kalėda! 
Tei graži mūsa sftsuli, kalėda. 
1886 m.

№117. Дожмночная пѣсня взъ Жиж- 
моръ, Тройскій уѣздъ.

Auga jovaras laukuose,
Pareis jovaras namo‘sn.

Oi jovar, jovar žal jasai!
Stosėe jovaras vartuosna,
Oi jo šakelės languosn.

Oi jovar, jovar žaljasai!
Oi jo lapeles stikluosn,
Oi jo vuogeles kupkuosn.

Oi jovar, jovar žaljasai!
Išeik tėveli an dvara,
Parnešam tau rodasty.

Oi jovar, jovar žaljasai! 
Brando rugeljū vainiką.

Oi jovar, jovar žaljasai!
10 Rugpjūčjo 1885 m. Bečkenai.

№ 118. Дожмночная пѣсня.
An tėvu dvara saula tekėja.

Oi lelijėla saula tekėja! 
Jaunas bernelis žirgė sėdėja.

Oi lelijėla ž. s.
Oi kur tu josi? Kur mani liksi?

Oi k. m. 1?
Aš tavi liksju pas mūtinėla 

* Oi 1. p. m.
Tau mūtinėla, man anytėla 

Oi 1. m. a.
Tau meili žodžei, man ašarėlės.

Oi 1. m. a.
Tau kO meiljansja, man kO vargjausja 

Oi lelijėla, man kO vargjausja. 
10 Rugpjūčjo 1885 m.
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№ 119. Народная пѣсня изъЛодберезья,
(Pabirže), Ввденек. уѣзда.

■ Ta jūžaleli — šimtašakeli,
Žadą tavi pakirsti,

6 Šakntėljū parinkti. .
Kū jūs daryste, mani pakirty, 
Šakeles parinky?

Iš šakuteljū jerma darysme, 
Šemo'sjue jaučjus j unksme, 

įo Iš liemenėlja važjus darysme,

№ 120. Гиртакольскій говоръ.
Glrkalnjo t ar m 

(Resėinjų apskritas).

15 1. MjSs penki broljSljai šendidna
lanko,

6 jau ryto būsme KarSljaus rankd.
O ir Stlekja margi grdmata,
6 if pašaūkja mumis y votska. _

20 Mūs penkjūs, broljaijūs greitei sugSva, 
Geležinjūs p&nčjus ant kūju kala. .

6 k&d mūs nūvežja y Grddnas nuėsta, 
Tjan mjSs atradom sfivo nSgrada. 

LiSpja atnėšti žaljū palkjSlju,
25 Lidpja sustoti pd dū Iš šaljū.

KeT syki kifta, kraujas tekSje,
6 pd mūs kojalju žjamė drebėję* 

Diėku matūšjai ūž pagimdima,
SenSjam tėvjfiljui ūž auginimą;

80 Diėku matūšjai ūž Mitas rank&s, 
Senajam tėvjSljui ūž būlta dudna.

Tik nė diėku ūž ki mani angina,
VjSli būtum maža mani skandinęs,

Bistū žirgu kinkysme.
Oi tu žirgeli, regia i?) bėreli, 
Patvešk nrnna panely 
Par gilo Nemunėly.

__ Kad nepašlaptū baltūjū sukenkėly
Kai blizgančju čeverykėle. .. 

Devinti ipatai kai viena diena, . 
Kai par matuly buvau.

Teip par matuly žaljan sodėly’ 
Pilkas gegutes kukuoja,
Teip pakakykit mana dienas.

Nė ka juoda purvinėle braidyti 
GroudžjSs asarèljàs savo làistyti. 

Juodos purvinėlės iki keldlju, 
Groudžjū ašarėlju iki pažastėlju.

2.
Augi-iti kàlnai, lygjas lankas, 

Baiti dobiléljai.
Tjan vàikì&joja, uljavója 

Trys jàunas mergjSljas. 
If àtlèkja juodvarnSlis, 

Gudrùsis poukétjàlis,
Ir àtneèja bàita ranka 

Sù àuksa iedjaljù.
Ói, tu juódvarp— judvarnSli, 

Gudrùsis poukàtjSli,
Kuf tù gaval bàita ranka 

Sù auksa iedjaljù?
Ui jurjàlju. Ù2 maijalju 

Didl vainà bùva:
Tjafi à§ gavoù bàita ranka 

Sù àuksa ¿edjaljù.
Tjafi nutvjàrtas tvoruiéljas 

èviesjùju strielbjSlju. 
Tjafi nùkimStas kain§inSljas
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Jaunūju bjarnjalju.

Tj&fl nė vienū seserėlja 
BroljSlja jieškėja,

Tjafi nė vienū motinėlja 
6 Snnjfilja raudėj a.

Kun. Ju6zapas Tūmas.

Nu6 Kazimiero Kėrzono Iš Šermukš- 
nytės

Ns 121. Кулевскій говоръ.
ю Kulji| tarmė.

(Telsjtį apskritis).

1. Pūsaka apęl yęlna vaikeli.

Būva vęins vaikelis biėdnus, gSne 
avelės Ir užmSga šventa delną par Stirna. 

16 Ir pSrneše anoft biėsus y pekla. Ir ons 
pamate katilasi bavėrdont būltas Sume
les, didele gražės: anūm patlka. Tėp 6os, 
nematant biėsou ir prisipylė kišenes tfio 
putelju baltūn, gražjūn. Potūm anOn pSr- 

20 neše biėsus atgal iš kfir pajėmis, pry 
aveiju. K&p parnešė pry avelju, pasi
kratė 5ns anūs patelės 0nt pęiveles Ir 
džjaūgas. Ir atėję, muoterlške, Ir saka: 
«Tū atidenk mūn anės putelės, u5 ūš tūu 

25 d^usju tuoki vomzdeli: kūdtūsuvomzdysi, 
visas aveles toncevuds. Puotūm kūd būsi 
apskūstas pry vyresnybes, sū bavardju 
pirštu j ūpą dasilytiėk vyr6snjoujou»... 
Pęimoū putelės atidavė, u5 muoterlške 

ao vomzdeli dfive. Puotūm ėję pSr kadagyne 
žyde— skljuūijus. Kėd išgirdą grajijint 
sū vomzdeiju, jėipetoncevuėti, visus stik
lus sumūšo, labai nusibraižė Ir barzda su- 
sikrūvina. Tšd pajėme vaikeli ir veda y 

s-) sūdą, kėd Ons tuūke iškada pasidarė: Ir 
pūts nusibraižė, Ir stiklus sukūlė. T£m 
žydou vedont ten vaikeli y sūdą, sutinka

pdudininka sū ppudu vežimu y tūrgu va- 
žjpujint. Tūs žmuėgus Ir s£ka tūm žydou: 
•Kur tū vedi tdn vaka, tOn vaikeli»? «Ūi, 
veiziėk, kuūke ūš iškSda tūru, kūd Ons 
tūr tu6ki vomzdeli, kūd praded grSjyti 6 
tūd negSI žmuOgus, išturint netoncevup- 
jis». Tėp tūs ppudininks sSka: «Nū, pa- 
grSijyk». Kūp tūs pradiėje graijyti, tūs, 
sū tas pandas, pradiėje ėnt pęud&s ton- 
cevuėti Ir sudaužė visus poudus. Potūm įo 
jau susitarė anpudu abūdu, kūd vęins 
stiklus sudSuže, Ontrus pundus, vesti jau 
y sūdą anOn vaikeli. Nūvetįe y sūdą ten 
vaikeli, Ir oūs, kap tū mnoteriškėle pa
migusi būva, pridiėje piršta pry jupuės 15 
tue vyreBnjuojuo. Vyresnėsis išvSre žydą 
sū tofi ppudininku ūž dūru Ir lęipe vai
keli grSijyti. Žyds sū ppudininku Ir viėl 
j ėmė šuėkti, Ir viėl nusidrSske, u5 vy
resnėsis nešuėka Ir sSka: «Kūp jūdu esą- 20 
tau dūmu, tėp Ir toncevūojetau! Ir ūš 
girdu, nū netoncevuėju»... Ir palėda vai
keli. Puotūm parėję pry sava avelju Ir 
viėl tėp pūt: kūs išgirdą, niėks neišturiėje 
netoncevuėjis, 3r žyds, ar žmu5gus, ar gį- 26 
vuole, Sr paukšte. Ir viėl atėję, muote- 
riškėle, uo tuėje būva Švenėjūuse Panele,
Ir pasuke: «Tuūs puteles— tSi čysčjans 
dūšeles. Tūu nerekalingas, u5 mūn reka- 
lingas»... 80

2. Pūsaka apęl vęlna kūniga.

Būva vęins kūnigs labai biėdnus. 
Yęlna kSrta ėdama OntMišjūn, pamislije: 
«Kūd patiktjuo biėsa Ir usirašytjuo». Par 
Mišes jau šnibžd anūm y Susi: «Ar vėike 85 
ėsi numęi»? PuO Mišjūn parėję numęi Ir 
biėsus y pakSju Ir sSka: «Aš tūu d<jmsju 
piningūn, kęlk tūu rėks, uo tūmūndūše». 
Tėp anoūdu Ir suruokSva: vęins dūše, 
ontrus piningus d£uti: Ir viėl suruokSva, 40 
ūž kelk metu, kuokemi miėnesie, kuokjuO
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deiïm<5 ïr  kuokjuC adÿnno. lr tàs kùnigs 
sâka: «Kün àâ leïpsju paskutïnjuo adÿnuo 
jùmis padïrbt, tCn ïr  padïrbsit». Têp bi§- 
bqs ïr prižadieje. Puotâm kùnigs sâka: 

6 «Kàd mùnôi bâta silkine bàéka pilnà pi- 
ningûn! KCn à§ deïna isémsju, tCn nâkti 
tùrit pripildyt; nnorînt àâ visa isémtjuo, 
tùrit nâkti pripildyt. UC tuC paskutïnjuo 
adÿnno tùrit visi pribūti iš pëklas ïr pâti 

lo Licïpiôijn atvësti». Têp ïr suderièje. Kù
nigs atsirâda labai baguéts. Išdirbina 
bažnyčes, kljuCâtuoijns ïr  visïms biédnïms 
dâve nè skâitis, bèt puC reiâkùtes. Kàd 
jâu atêje tà deïna, pasïjème ljuokàjn, 

16 nuėję y miėsta, išvarė vçïna davâtka ïâ 
nnmûn ïr  palïka veinudù truobuC. Vçïna 
kârta kùnigs sâka tàm ljnokàjon: «ëk 
lânkpn ïr  veizfėk Cnt stûoga, âr dâug ÿra 
jpudvârnju»! Ijëjis,8âka: Ÿra, âle nedaug». 

20 Kùnigs skâita knïngas ïr  mëldas. Ôntra 
kârta leïp êti ïr  veizièti, âr dâng ÿra jpud- 
vârnju Cnt stûoga. «Jâu, sâka, dâng ÿra; 
didele dâng». Trëti kârta leïp êti veizièti. 
«Jâu, sâka, nàbtelp, Cnt stnôga». Kùnigs 

26 sâka: §k sân numeï, uC àâ veïns bûsjn». 
(Če nebâtminn). Yêje veïns biésus ïr 
sâka kùnigou: «A~r gâtans esï»? «Àâ, 
sâka, gâtavas; uô jfîs âr visï ësat»? «Nè! 
sâka: dâr Licïpiérjaus niêra... palikom 

80 pëklno»... «Mâna iâruokputa ÿra, kàd visï 
būtumėt ïâ pëklas». Têp aneï ižvongiėje 
sù struCân jn trCnksmu parvësti Licïpiè- 
ijans... (Cè ïr viél nebâtminn). Kâp jâu 
Licïpièrjns âtliêke, «nù, dabâr, sâka, 

86 êkem ÿ tnôke veïta... kCn àâ leïpsju, tCn 
jus tùrit dirbti, sâva prižadiėjima pil
dyti». Visnpïrmn leïpe padirbti Panële 
Švenčjūuse; pnotâm Jėzų Nazarénska. «Kàd 
jūs dongoù bùvot, jus tùrit žinu6t, kuokeï 

40 Aneï ÿra». «MëS žinuom», sâka. Skùb 
veiné: bëngas adÿna, uC èè dârba ÿra, 
veine padirba, uC kùnigs pââvent... Pas- 
koâ ppulis pnC kuôju Panële Švenčjduse, 
jôme âânkti: «Apdënk mùni pluCščjumi 

45 nùg ton nepriêtelju»! Têp Panële Šven-

èjànse apskléidnsi, ïr visï biêsai turiéje 
gryžti, lmp grûoba pūti: palïka négâvi...

Kùn. Juozas Tùmas, nnC Bárboros 
Matntâlêe ïâ Pâalanèjo.

№ 122. Изъ Мальвинской Посткллы б 
1600 года.

Poftilla LietvwiPka Tatay eft, Ižgnl- 
dimšs pr&ftas Ew4ngeliu ąnt kožnos Ne
dėlios ir Szwentes per wiTns metas, ku
rios pagal badą feną Bažnicžioy Diewa ю 
eft Įkaitomos.

Na ifi nauia fu didžia perweizdeghima 
eit išduota.

Nokiadu Jos Mili: Ponios Zophios pa- 
£ujPwes Ponios Morkuwicnes Wnncžkie- іб 
uies Mūriaikienes J. J. M: Wilnivy, Per 
Joknbą Morkūną, tarną Kunigaykfcžia Jo 
Mililtos Poną Poną Kryitapa Radiwifa, 
WaiwadosWilniaus.MetuofeDiewa, 1600.

Ewángelia Nedelos ąntros po 
Nauiey Wafárey, kuri teypag gėli 
ežefu ižengima ing m alženiftes bū t 
fákita kurią páráÜe Jonas S. 2. pá- 
guldime, prieP fáwo wáinay be zo- 25 

kana giwenancius.

q. Ir buwo páwádintas Ponas Ghriitus 
ir mokitiney io ant redima malzenítwos 
iwentos.

Kad tátáy žinom wifi tikray, iog ao 
neioklay dáyktás kitas pafimegima, i r  
neioki kita fprowa žmogaus cnátliwa, 
Ponuy mufu daugiašn ne páíidáboia, tik - 
tay dráugiftey mafóenftwá iwenta. I r  
nenoreio to vžmirit parodit, káip buwo s& 
ghis niekad neiokiame mokite wiemie- 
mus fawo neiiteykies vžutrukt, neiang
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anas táme fáwi didžiaufią pádukfi fáwo 
teykies padėt, ką parode ir buwimu fawo, 
ir gierádeyfte fawo, karins prieg redima 
zokaná to pádárit teykies. Nes kaip swie- 

5 cžiia Ewángelia, iog Ponas prieg táy S. 
fproway pirmą ženklą mácies Deywiftes 
fawo, parodit teykies. Kád tádá Junas S. 
Ewángeliftá primena. Jog prád¿iá žen
klą, karias Ponas Chriftas, bodamas čia 

įo ant éwieto redit teykies Ghone práfideios, 
regeios momas tátáy fáwi nedaug ápe 
tas po akimis muía neką pergaldit, idante 
mes žinotumbim, kokfay tátáy bawo rey- 
kálás, kád iaos Ponas Ghriftus parodit 

16 teykies. Ifz pinna tádá žinot tnrim, iog 
ženklas karias dárit teykies, reykálingi 
bawo, ant páftiprinimo wieros žmonefa 
tikincžiaofe. Nes negáná ant to Ponay 
Chriftafay regeios, idant ghiemns tiktay 

so ápfákitu wžlią Diewo Tewo fawo dan- 
goieio, bátáig tátáy ira wir^ntineis ženk
lais, o ant žmonių rázamá didžieis fte- 
buklais páprowiio, idant tuo tobulay žen
klintas, kád tátáy bawo tiefa, ką tiektay 

as ghiemas bilot teykies. Kita priežaitis ta 
ženklą tá ira, idant netikięley, o žmones 
pikti ne ghiePkatų fáwi iPkálbeima, káip 
ápe tátáy nieko ne žinoto, idant ghis 
cžionay ąnt áwieto turėtu, kádá ápfákit 

so ghiemas teyfey w¿l% tewo fawo danguieio, 
kád atáis cžefas (67b) fmárkus fada io. 
Nes káip pátsíay biíot teykies, kád ios 
butombit ženklu ir ftebnklu neregieie, 
niekad batumbit nintikieię. O ąnt kitos 

86 wiet08 ftowi, kur kunigaykPcžiey kunigu 
biloio. Ir kangi dárom, táfáy žmogus ženk
las didžius dáro, iay ghi teypo vžmir- 
Ifim, ¿tais top, kád wifi ing ghi intikies, 
ir atáis Rimlionis, o atims wietas mufu 

40 ir fu žmonėmis: o teip bawo to reikalas, 
idant Ponas Chriftus ftebukláis ábá žen
klais paremtu Pwentą mokflą fáwo: IP- 
pirmá kádá tarp kitu pátiechu, tádá tá 
Pwentá Ewángelia Píos dienos iramumus 

45 ant dides pátiecbos iráPita, idant mes

fan nelangway wârtotumbim tą zokoną 
nnog Pono jnufu vždetą, kuriuo ghis fau 
pâfidàbàt teykies, knrfay ghi tiktay âpe 
tâtày wiernày pràPis, teip kâip âpe tàtay 
ir tie žodziey ąnt pradžios vždeti, o badu 6 
fawo Pwentu, ir gieràdeyfte fâwo wifàdâ 
nugàrbint, ir nedàftâtkuofe io wifad àp- 
weyzdet ghi teykfis, ką plâcians iPmà- 
niii iP tos Ewàngelios žemiaus iraPitos 
per Joną S. tais žodžieis. io

Ir trečia diena bawo fwodba Canoi Gâ- 
lileos, ir motina Iezuiabuwotenay. Iezus 
teypag buwo pâwàdintâs ir io pâfîunti- 
niey ąnt fwodbos. 0  kâip neteko wiena, 
biloia motina Iezaofp, neturiwina: Iezus 16 
biloia iofpi, kâs mani ir tâwi dàrbà mo- 
teriPkie, mànà dàbàr hàdina ne àtàio: 
biloia motina io târnàmus, ką tiektày 
inmus ifâkis dàrikite. Buwa tenai PePi 
kodžiey akmens pâftâtiti, pàgàl pàinn- ao. 
kima židn apcžiftima, pilafi po dn âbâ 
po tris wiedrus. Iezus biloio ghiemus, 
pripilkit kodžins wàndenimi ir ghie pri
pilė fklidinąs, ir ghis biloio ghiemus, 
femkit nu ir nePkitYzweyzdetoiu, irnePe 26 
o kaip vzweyzdetois pàràgàwàwina, kur- 
fay wàndenimi bnwà, ir ne žinoia iP kur 
buwa, bât tàrnày žinoia, kurie wàndeni 
feme, pàwâdina Yžweyzdetoias iauuiki ir 
biloia iopi: kožnas žmogus iPpirmâduoft so. 
gižrą winą, o kaip pàfîgiâria, tâdâ duoft 
blogiâfni, tu giėrą winą ik Piôlaypàlay- 
kiey. Tâs eft pirmâs ženklas, kuri Iezus 
pâdâre Châno Gâlileos, ir âpreyPkie Plowe 
fawą, ir intikieia ing ghi pàliantiney 86
io. (68).

Kaip nuog pradžios éwietà, tàdà tàtày 
tuoiaus tas Ponas o ižganitoiois mufu wi- 
fogàlis pàrodit teykies, kab neiokfây ki
tas pàftàtimàs, neioki kità fprowâ žmo- 40 
gaus cnatliwa, niekad iàmni labiaus ne- 
pafidaboiâ, tiktày augliuy Pwentâme maî- 
ženiftos. Nés kad iau buwo teykies pâ- 
dàrit dąngn ir žižme, futwere teypag 
žmogn, kurij teyp nugârbino ir numileio, 46
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iog ghi teip paítate, idant wifu wielpa- 
tantn ant žiėmes. Tenaygi ian buWo ár- 
tes peržwelgięs lilpnibę žmogiftes io, kad 
tnreio nnpnlt, o neilturet meros iámni, 

S o fulaužit Iwentá ifákimá io. Ir tnoians 
tiufimilęsantio tenaigi pafákie: Iogpiktá 
būt iámai wienámui, bát wienok iámni 
pádarikim kokią pagalbę. Ilmánidámás 
tarnui, kad neiokfáy pádeimás rmutkie,ir 

io nupuoli žmogaus biedna iámuy wierneíhe 
netureio but, tiktáy cnatliwa mote iámuy 
▼¿ženklinta nuog io: Ir futwere Jewą iž 
kauíá io, ir dawe ghią draugiften iámuy, 
ir páítiprino tátáy žodžieis fáwo: Iog tás 

15 dweiátas bus káip wienas kūnas: kur to 
potám ir žmogirtey fáwo piftiprint tey- 
kie8, bilodamás: Nes del tos draugiftes 
áplais tewą žmogus ir motiną, ir priltos 
wiernay wienas ąntrop. Nes iau tie kurie 

so teyp fáw$fp pristoiá, iau amžinay imá 
Tau fdliubą piktáy ir gieráy po draugiey 
ilneliot, teyp fmutką káip ir pátiécha, 
wifad iau tárpu iu draugibę ęft

q. O kad iau prieg redimo ¿iámes ir 
25 dangaus wifogális Ponas wifo daginet 

buwo teykięs, tenáygi teypag iau ir tą 
draugiftę zokana topaftátit teykies. Tádá 
ápe ghi raitas teyp fáko: Iog ilwido Po
nas, kad wifá giárá pádáre, potám atil- 

so feio. Cžia iau ilwifk, kad raitas fáko, 
iog wifá giáráy padare, nes tatáy buwo 
pirmiau8e giárá žmogaus biedną po fut- 
werimu io, kad ghi táme augliuy,o táme 
zokane, kurfay iámuy íábiaufey páíidá- 

86 bot tureio, páftátit teykies. O neiokią 
kitą iždumoima ant ią ne iždumoio, káip 
ias fau potám gimine žmonių ilrádinet 
tureio, kur ghiemus ir pálláwint teykies 
idánt auktu o papilditu žiėmę gimine fá- 

40 wo, nelang tátáy io digžianfids pádukfis 
tureio but fu funumis žmonių. O tátáy 
tureio but mieliaufiá winnidia io, o íá
biaufey tokioy giminey kuri pagal walos 
io Iwentos, o pacždiwafti ant to swietá 

46 ilipíádiio. Ape ką Sálomon piacžey irale:

kokifty ir tokioy giminey tieliimžs io, ir 
kokius palUwmimns ant io ilplatint ž&- 
deio: O kokime wel nubodume ira ne- 
pacž&wa išminė iamp, ir koki prakiey- 
kimė. atiika ghiey. s

q. K&ip ir ir Powitts Iwentds Zidump 
ralo: Kad iamuy iabiaus niekas nepžfi- 
daboia, tiktay tokfay p6cždiwas fufiglau- 
dimds, o ta draugibe gražey vžlaykita. O 
kaip wel žmones fawowalnay, o be tos io 
kaltes giwenandias žadeio fmarkiey fu- 
dit cžefu fuda fawo. Nes tatay tuoians 
dabar 7ž feno 4mžia parodit tei[kies, 68b] 
kies, nefą iamuy tatay lahay p&fimegt 
tureio, i&ygu kas tą lwentą iftatimą fa- 15 
wimp wartot mokietu, o iamuy ioy tobu- 
liftę fawo vžlaykitu: Nes ir anuo cžefu, 
kad anoy šliachetna Sora regiedama ne- 
waylingą fawe, dalayda wiru fawamui 
Abrahomuy giwent fu taraayte fawo, ao 
id&nt nefugayltu patamftwa io: kuri po- 
tam tureio funu Izmaeli, kurij ana lŪa- 
chetna Sora priėmė vž fawo tikrą: Bat 
kad Ponas noreio tkt parodit, neląng ghis 
wierną fžwo, kurie iamuy kąntrumuofe 26 
iawo tobulay kiendia niekad noplaydžia. 
Dawe anay žlidchetnay Soray mielą, o 
didės gimines funu Izaoką, ir ftebuklingay 
ią buwo patieliięs fenatwey ios: Pot&m 
kad ans Izmiel noreio ingit ligios dalios ao 
fu anuo šliachetnay vžgimufm Izaoku, 
if&kie Ponas Abršhomuy, idant ghi il-  
meftu ižgi n&mu f&wo, ir fu motini io, 
bilodamas iimui: Nes t&tay ira nepriderąs 
daykUs, idant ghis turėtu kokią drau- 36 
giftę fu anuo tikru tewaynimi, kurfay 
yžgime pagal zokana o pagal walios Iwen
tos io. Tenaygi pallawino funuy anamuy, 
ir žadeio kaip žw£yzdes dangaus ilp li- 
tint giminę ir patamltwą io. O cžionay 40 
ilwifk kokioy lolkoy, o kokioy padzciwa- 
ftia buwo wifad Poniep auglius malženi- 
ftes Iwentos, ir kokime pallawinime pa- 
timfwa io, ir wif&s furinkimis io, tur
tas io. 46
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q. Kaip teypag ir aną TobioAiu, kad 
Ponas akliite ir  ftebuktingomspribadoms 
mėgindamas kantrum ą io, iAkorot teykies 
po vilais priepnoleifl io, nieku kito io 

5 iApirma patieAit nefiteytde, tiktay iog 
fnnns io, korij bawo nniinntes reikataofe 
favo ing tolimu Aalij, kurij iau toreio 
vžpražuvnfi, ir  apwerkięs bnwo pražu
vim ą io, o niekad neGtikieio fugriiim a 

to io, ktaio anfay fonus ne tikietas Ai gra
žia moterimi, ir  Ai didžiu turtu  nimuoAid 
io: ką kad Aniolas Pono Dievo grižey 
rede aną malženiftę io, ir vifos kielus 
io, tatay tenay pikliaus hiftorioy to ta t 

15 TobioAiaus iraAita ftovi: I r  koky potam 
Ponas D ievis pžAIavinimą, ir  kokias 
ąnt io lofkas redit teykies. O ežia dabar 
iAmanifi, kaip Ponas D ievas niekad favo 
vierną nopfaydžia, o labiaufey kurie 

20 vaykAcžioia pagal valios v  paftatima io 
Aventą, nes kas tiktay deios ape malže- 
niftę to funaus io; vifa deios didej baimęy 
Dievo, o ftebuklingay tatay buvo redita 
per Aniolą Poną.

25 q . O džionay iau iAvifk, kaip ghis Iau 
tą  auglią o tuo zokanu p&fidabot teykies: 
Iog ir buvimu tėvo, ir  Aniolais favo, 
vifad ta t redit o padėt teykies, o daugi
au fey kurie ne ąnt ko kito nevfil&ydžia, 

80 tiktay ant cžiafdes ir  ąn t garbos io, nes 
iaygu kur vAIayftu kokiofp raikaAiefp 
¿vieta to, o kitayp fufigfauftu negi fu 
baime ir fu Aventa valia io, iau mažefnę 
rupefti nori turėt ape tą , bataig labiaus 

85 vaykAcžios nemeiley io: K&ip ape tatay 
iraAita ira, tuoiaus nuog pradžios dsukfi-

nima žmonių. Nes kad iAvido Auras ku
rie buvo loikoy Dievo, ir mergės žmo
nių, kad [buvo 60] buvo gražios, eme 
ias fawi vžn moteris: Bat kas potam buvo: 
ApfiruiUva tuoiaus Ponas, kad ghie f&vo 6 
vataay o nebaymey io, ir  ežedidami pa- 
fidaboimu favo, eme favi moteris pagal 
valios favo. PafUde tenay tuoiaus: Kad 
trudnay tu ri priftot duAii mano žmo- ' 
gaufp, nes regiu iog tas favo v a iriak u - to 
nas ira. O teip toi fprovoi mafženftvos 
Avestos nori Ponas Dievas didės veidi- 
valties, idant v is dėtus fu bkime o pa
gal valos io Aventos, kurfäy norėtu in- 
g it žadėtą paAI&vinimą nuog io. 15

ą . Nefang ir  patsfay per fėvę ir  per 
pranaAus vifad tą  augsią ipaežey paAfcr 
v in t teykies, o pkrodit iame pamėgimą 
favo. Kaip ir  Dovidas Aventas tarp kitu 
paAiavinimu vierna žmogaus, tatay 20 
iamuy ipaežey o ąnt p&tieAima padeio: 
Kad mote io bus kaip Aaknis v ina vay- 
finga, o Amus io kaip atžales Alivos ap- 
linkuy Aklą io. Kaip teypag ir  Salomon 
raAo knigofe kozonies favo: Jaygu kas 25 
f an ras iž peržvelgimė Poną moteri gikrą, 
ras v ifa gi&rk ąnt ¿vieta, o turės p&Ata- 
vinim ą nuog Pono favo. Cžionay iay iA- 
m&nik, kad netikt&y po truputi im t, bat 
tikray kaip vaddeni femt žadėtas Aven- so 
tžs Karklus, kožną p&A14vinimą nuog 
Pono favo tokiam žmogui, kurfay tokiame 
augiui podraugiey ira fu nuženklinta bur- 
fmikie favo vaykAcžioi bėimey io, o pa
gal valos Aventos io. 85
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№  123. И З Ъ  ПСАЛМ ОВЪ ДАВИДА, 
в ъ  п ереводѣ  Б р е т к у н а  1580  года.

Съ примѣчаніями проф. 

V I.

s i .  Psalmas Dapido *), pirm giedotm sа) ant 

aschtūniu*) stnmu.
2. A ch  W ieschpatie nemikarok narse 

tawa, Nei kosnikem*) manes*) tawa 

kerschte.
įo s. W ieschpatie bukem 5) malonus, nesąe) 

silpnas esmi, Gidikem W ieschpatie, 

nesą kaulai mana nussiganda.
4. Ir  mana dusche didei nussiganda, A ch  

W ieschpatie7), Kaip ilgai6)? kolei.
15 6. Grenschkes Wieschpatie, ir ischgel- 

b e k 9) mana duschę, Gielbekem delei 

geribes10) tawa.
a. N esą fm ertijen) ne atmenąs essi ” ), 

K as diekawos taw Pekloia “ )?
20 7. Apilsau dosaudams, wissa naktį pa- 

schlapinu patalą maną, Ir padrėkina 

aecharomis paklotj u ) mana.
e. Mana gimis pagęda delei toschbos, 

ir pasens, Nesą isch wissur suspau- 
25 d o o m s1*) esmi.

s. Atstokite naog manęs wissi Pikto- 

deiei, nesą Wieschpats gird mana 

werksmą.
10. Wieschpats gird mana atsiprachimaie) 

80 Mana maldą p rijm * * * 16 17) W ieschpats18).
11. W issi mana neprieteleiw) testoro g e -  

doie*°), ir te issigansta didei, Teatsi- 

gręschta n ), ir testoro giedoie ” ) omai.

a) Corrig. aus D o u id o . 1) Corrigiert ans p r a -  
g ie d a m a s . 2) Corrig. ans a s c h tu o n iu . 8) Cor- 
rectnr, anscheinend ans k o a n ik  n ik . *4) Unterstri
chen. 6) b u k e m  Correctnr ans b u k im . 6) Hin
ter n e ta  ist e sc h  ansgestrichen und hinter diesem 
steht noch r ip l (?). 7) Hier ist k d le i durchgestri
chen. 8) k a ip  ü g a i unterstrichen. Das folgende 
hole* mit späterer Tinte. 9) Corrig. ans is c h g ie l-  
b e k . 10) Corrig ans g ie r ib e a . 11) Corrig. ans 
s m e r tija . 12) Corrig. ans tmrna ta ic e a . 13) Wahr-

A. Bemientieprepa.

V I.

1. Psalmas Dowido pirmgiedotms ant 5 
aschthniu Striūna.

2. A h  W ieschpatie nemikariok narsS 

tawo, neigi kosnik mannę keršte 

tawo.
8. Wieschpatie bok man malonos, nesa 10 

esmi silpnas, G ydik mannę W ieschpa

tie, nesą k&ulai mano nassigando.
4. Ir mana Duschia diddei nussiganda, 

A h  Wieschpatie, kolei?
6. Gręschkis W ieschpatie, ir ischgelbek 15 

maną Dusęhę, Gelbek man delei G e
rybes tawo.

e. Nesang Smertijė neatmenama essi, K as  

dekawds taw  Pekloje?
7. Asch teip apilsau Dusaftghimu, ir 20 

wissa nakti schlapinu Patalą maną, B ei 

drėkina Ascharomis Pakloti mano.
8. M ana gym is pagsedo delei Tu£bos ir

pasaeno, Nesa asch wissur suspau

džiamas efmi. 25
9. Atstokite nfig mannęs wissi Piktade- 

je i, Nesa Wieschpats gird* maną 
W8erksmą.

10. W ieschpats gird’ maną balsą, M aną

M aldą prijma Wieschpats. 90
11. W issi mano Neprietelei testoro apgė

dinti ir teissigąsta diddei, Ir  teatsi- 

grę£e bei testow gedoi urnai.

schein!, corrigiert in F e k lo ie . 14) Corrig., ans Pak
lo te?  Am Rande: L a g e r  und mit spaterer Tinte g S -
tis . 15) Unterstrichen. Am Rande u m ia m a .
16) a te ip r a c h im a  (so!) &m Rande. Im Text ist 

p r a s c h im a  und darüber u a a ta g im a  dnrschstrichen
17) Corrig. ans p r ijm m a . 18) Corrig. ana W ie -
a c h p a tia . 19) Corrig. ans n e p r ie te lv a .
20) Corrig. ans g ir d o ia . 21) Anscheinend cor
rig. ans te a ts ig r ie c h ta . 22) Corrig. ans g ie d o ia .
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VII.

i. Nckaltibe Daaido1), ape karę*) gie- 
doia Wieschpati8 *), delei szodzip Ma
rino Jeminito.

s 2. Tawim VTieschpatie nussitikiii, manas 
Diewe, gelbekem4 *) nflg wissu perseku 
dineiancziu mane, ir ischgelbek *) 
mane.

$. Idant anis maną duschę neaugant 
įo [sugrėbtu] kaip liūtai, ir ne sudras- 

kitu, kadangi nėra Ischgelbetoio6).
4. Wieschpatie manas Diewe, iei toktai 

dariau, ir iei neteisibę rasta ira ran- 
kosp mana

iš 5. Iei pikta attadawiau7), pakaghingai 
su manim giwenantiemus, Alba8) iei 
anus, kurie mane be prieszasties 
peike, paszeidziau.

6. Tada te persekdineij °) mana ne prie
šo telius mana duschę, ir tesugaun10 * * 17 *)

ię, ir temin maną sziwatą szemesp u) 
ir tepagulda maną garbę dulkesna19 20), 
Sela.

7. Keikėsi18) Wieschpatie narse tawa, 
25 issikelk14) ant kerschto mana neprie

teliu, Ir atstatikim [gielbekim] wel 
Vredana u ) kurį man peisakei19).

8. Idant szmones wel ta węspsussirinktu, 
Ir tu paežiu delei atsikilek.

80 9. WieschpatsiraSudzia17) szmoniu, Su- 
dikem Wieschpatie pagal mana tei- 
sibę ir geribę 18).

įo. Testow galas19) Piktenibe80) Nessibi- 
janezių Diewo, ir prawodik Teisiuos- 

85 iuis, Nesą tu Diewe teisusis, mėgini 
schirdis ir inkschczes81).

1) Cojrigiert ans D o u id o . 2) Corrig. aus k a d a
g h is . 8) Corrig. ans W ie sc h p a a e u i. 4) Corrig.
ana g id b e k e m . 5) Corrig. ana is c h g id b e k . 6) Corrig.
an8 Ise h g ie lb e to io . 7) Corrig. aus a ta d a w ia u .
8) Corrig. aus A n g ų . 9) Corrig. aua p e r s e k d in e ia .
)0) Corrig. aaa te s u g a u n a . 11) Corrig. für p r ie g
s te n u »  12) Corrig. fQr in g  d u lk e s . 13) Corrig. aus
K ie U u s . 14) Corrig. aaa issik ieU c. .15) Corrig.

v n .

1. Nekaltibe Dawido, apie kurrę giedojo 
Wieschpatzui delei žodžiu Murrino 
Jemenito.

2. Tawimi Wieschpatie nussitikiu, ma- 6 
nas Tiewe, gselbek man nOg wiffO 
PersekdinejantziO mannę, Ir ischgsel- 
bek mannę.

s. Idant anis Duschią maną nesugautu 
kaip Lutai, ir nesupleschitu, kadangi įo 
nėra Isschgelbetojo.

4. Wieschpatie manas Diewe, jey toktai 
darau, Ir jey nereisybe *3) ira rankosa 
mana.

5. Iey pikr^attadaviau pakaghingai su 15 
manimi geweenantiems, Argu jeyan- 
nus, kurie mannę be priežasties neap
kentė, pažeidžiau.

e. Tada tepersekdinje^mana Nepriete
lius maną Duschią, ir tesugauna ję, 20 
Ir tepamina maną giwatą Žemespi 
ir tepaguldo mana Garbę dulkesna, 
Sela.

7. Kselkis Wieschpatie narse tawo, issi-' 
kselk ant kserschto mano Neprietelio, 25 
Ir istatyk mannę wel’ Vredana, kurri 
man paweelijei.

8. Idant Szmones wel’ tawęspi susirink* 
tu, Ir tū patziO delei wel’ atsikilek.

9. Wieschpats ira Sudzia ant Szmoniu, so 
Sūdyk mannę Wieschpatie pagal’ Tei
sybę ir Gceribe maną.

10. Tessili&uja Piktenybe Dievo-Nessibi-
jantziuiO ir gelbek Teisiflsius, Nesą 
tu Diewe Teisusis meginni Schirdis 86 
ir Inkstis. •

aua in g  V re d ą . 16) Corrig. aua p r e is d k ie i.
17) Hier ist a n t durchgeatrichen. 18) Cor
rigiert aua g ie r ib e . 19) T e s to w  g ed ą s unter
strichen und davor in Klammern T e s s ü ia u ia .
20) Cörrig. aua P ik te n ib e s . 21) Corrig. für ts e c r iu s ;  
selbst corrig. aua in k e c h c z ia e  (?) 22)’ Sol lieft
neteisybe. 28) Sol lies p i k t .  24) So! lies p e r -  
s e k d in e j.

8
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n . Mana skida Dievip, kursai geras1) 
schirdis gelb *).

12. Dievas ira teisus Sudzia, ir Dievas 
koszną dieną grąschaiansis8).

5 iš. Tei ne nor* 4) prissiverstisi5 *), ghis 
8awa karda paglanda, ir sawa kilpinę 
itempe, ir mierfiij *).

14. Ir uszdeia smertelnus strelas7), sava 
strelas ghis pataisė ant nuszudimo. 

įo 15. Schitai, tas pikta durno8), ne palaimų 
ira9) nieschiczas, bet10 * *) pagimdispa- 
trotijmą11).

16. Ghis duobę kasėia) ir ischkase18), ir 
Įpuolė duobenau) kūrę padare.

15 17. Io rabata bus15) ant iogalwos, ir pik- 
tibe ant io nuomenes16) puls17).

iš. Diekuiu Wieschpacziui18) isch io tei- 
sibes [delei]19) ir liaupsinsiu wardą 
Wieschpaties aukschcziausioio.

1) C o r r ig . a n s  gieraa. 2 )  C o r r ig . a u s  g ielb ti.
8 )  C o r r ig . a u s  g rq sch o ia n sis . 4 )  C o r r ig . a u s  n ori.
5 )  D a s  S c h l u s s — « a u g e s e t z t  ( s p ä t e r e  T in t e ) .  D a h in t e r
s in d  V e n r e i s t i n g s z e i c h e n  a u f  a n  d e n  R a n d  g e s c h r i e b e 
n e s  ta d a .  6 )  C o r r ig .  a u s  m ierija . A m  R a n d e :
Z i l e n  n u m ie r i t i .  7 ) C o r r ig .  a u s  schn w ius. A m
R a n d e :  « Q e s c h o ß  H e h r a ic e  l e g i t u r  V a s a  m o r t is .
P a d a r g u s » u n d  т о й  j ü n g e r e r  H a n d :  « P f e i le  W y l i -
t c z e » .  8 )  C o r r ig . a u s  d u m oij. 9 ) ira  u n t e r 
s t r i c h e n ,  e s ti  ü b e r g e s c h r ie b e n .  1 0 )  bet u n t e r -

11. Mana Atsarga ira Dieviepi, Kurs ger* 
roms Schirdims geelpti.

12. Dievas ira teisus Sudzia, Ir Dievas, 
koDna diena grumsdziąs.

13. Nenorint prissiwerstis, Ghis savą 5 
Kalaviją pagalando, Ir savą Kilpini 
intempe ir mierije.

14. Ir uJPdejo smertischkas strelas, sava 
Wylitzias pataisė ant nufuddimo.

15. Schittai tas pikt dūmoja, Nepa- io 
laima esti nesczias, bet pagimdys 
Nieką.

16. Ghis Dfibę kasė ir ischkasse, ir jpfile 
Dubeua, kūrę padare.

17. Io nepalaima bus ant jo Galvos, Ir 16 
jo siustummas ant jo Momenies.

18. Asch dekawojuWieschpatzui jo Teisy
bes delei, Ir laupsinsiu Wardą 
Wieschpaties Auhschtziausiojo *°).

s t r ic h e n ,  o ü b e r g e s c h r ie b e n e .  1 1 )  n ieka  ü b e r g e -  
s c h r ie b e n  1 2 )  C o r r ig .  a u s  pakaae. U b e r  p a 
tsch , a b e r  a u c h  d u r c h g e s t r ic h e n .  1 8 )  C o r r ig . a u s  
isc h p ro w ija  1 4 )  C o r r ig . a u s  in g  du obe. 1 6 )  U b e r 
g e s c h r ie b e n  ü b e r :  n ek 'cartu n a  a ta is .  * 1 6 )  C o r r ig .  
a u s  m uom enes. 1 7 )  A m  R a n d e :  « F r e v z l  in iq u it a s  
▼ io le n tia . s i u s t a s s .  1 8 )  C o r r ig . in  W ieach paü .
19) isch  u n t e r s t r i c h e n ,  delei in  K la m m e r n . 2 0 )  S o !  
l i e s  A u k s c h - .

20 № 124. Оникштенскій боръ.
Въ діалектологической транскрипціи са

маго поэта.
[С р в . №  4 6 ,  с н .  2 4 8 ] .

' Кбіпаі Kaimūoti pak6in,es nupliky!
26 Kūs j ūsu grdžei šanūbinei tiki?

Kut t6j puikybe j ūsu pasidėjo?
В о  в р е м я  п е ч а т а н ія  2 - o r o  в ы п у с к а  f  Е п и с 

к о п ъ  А н т о н ій  2 7 .  X I .  1 9 0 2  г .  Д л я  х а р а к т е р и с т и к и  
е г о  р ѣ ч и  п р и в о ж у  е г о  п и с ь м о  к о  м н ѣ :

S z l o v i n g a s  P o n e  M o k y to ja u !  S u g r įž ę s  e ž io m is  
d i n o m i s  K a u n a n  is z  k e lo n & s  la n k y m o  b a ž n y c z u  r a 
d a u  T a m s t o s  g r o m a ta  2 9 .-  V I .  1 1 . V I I .  9 7 .  m . ir  
s k u b iu  a t r a s z ą .  J e i g u  T a m s t a  n o r i  s a w o n  k n įg o n  
in d ė t i  i s z  m a n o  A n y k s z c z u  S z i t e lo  k u r ią n o r in t  d a l į  
t a i  a e z  to  n e g in u .  K o r e k t ū r o s  p ir m ą j į  la p ą ,  s z .  1 — 1 6 ,  
ra d A u  T e l s s i u  p a c z t ę  2 6 .  B ir ž io  i r  p a t a i s ę e  p a r s iu n -

Kur ramūs jūsų ūžimas пб vėjo, 20
Kai bėlto miszko tapėlai szlamėjo,
D senos pūszys siūrovo, braszkėjo?
Kur jūsū poūkszczai, poukaztėlai, pouk-

sztytes,
Katrū czilbunczū teip ramū ktousytes? 25 
Kūr jūsū žvėrys, gyvulal ¿ѵегёіаі?
Kuf žverū olos, loužai it urvšlai?
Wisa prapūoly; tik uūt loūko pliko
c z a u  M o k s lu  A k a d e m įjo n , d & d am ae ž i n i ą ,  g r į s z ią s  
K a u n a n  a p 3  1 5 . d . L S p o s  m e n e s io  i r  p r a s z y d a m a s ,  
k a d  m a n o  k a s z t u  a t s p a u e t u  1 0 0 0  k n į g e lu ,  n e s k a i t a n t  
8 0 0 ,  d o w a n o tn . B e t  d a r  l i g s z io l e i  d a n g ia n s  k o r e k t ū r o s  n e s u l a u k i a u .  B u k  s w e ik a s  i r  l in k s m a s  T a m 
s t o s  t a r n a s  A . B a r a n o w f k i . d . 2 0 .  Y 1 L  1 . V I I I . 9 7  m . 
K a u n ę  Р ѣ ч ь  и д е т ъ  о  п е ч а т а н іи  б р о ш ю р ы  « З а 
м ѣ т к и  о  л и т о в с к о м ъ  я з ы к ѣ  и  С л о в а р ѣ »  С п б . 1 8 9 8 .
8 ° .  8 0  +  Ш .
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KSlos puszSles apykraiwes liko!... 
ßkujöm, szakeiem ir sziszkom nukibtu 
Kepina säule nanoudingu plūtū;
Uūt kury žiūriunt telp naramü regis:

• Lig, tartum, rūmas sufrys, nudSgys;
Lig kokis miesto iszgridwus püstyne; 
Lig kokis raisto apswilus kims^ne!.. 
Miszkaü büdawo ,elni— tai net öky wSria; 
Wät telp linksmina dūsziū, ažū szirdes 

10 twSria,
Küd net, szirdžai apsSlus, nakaftū do

mėjai:
A t  miszki ösz czä stöwju, ab dunguf, ai

röjuj?!
15 Kufr tik žiūri, wi8 gražu: žSla, liekna,

gryna!
Kuū tik ūostai, wTs miela: giriū nösy

trina!
K n t  tikklousal, wie lifiksma: szISma, ūžia, 

20 siondža!
KG tik joūti, v is  ramü: szirdy glbsto,

grioūdža!
Minksztuczūkai sSmanū patalai isztiesti 
Gūlvū uūt sawy trūukia ib IGla užliesti. 

a& Wogenöjai, kaip rūtos, kaimais Kaimais
žela,

Jūodas, roudūnas wüogas įsirpusias kela. 
Uūt žfllo, ro&swo, bblkszwo dOgnio tasz-

kai grybu
80 t'abp mSdžū margulūoja isz sawū sodybų. 

Wo^arGszkG leikčles kürnakur prö
plyszy

Isz pö sSmanG mbrszkos sarmatlywal
k^szi.

85 Czk paliepjö t o r i kos pS mtszkū isz-
kiūtos,

Czū kioGlabudes pūpso, lig  piewos kira-
sbtos,

Czū pö .Sglem szeimynom sudygy ru- 
40 duökes,

Czū pusz^nl isz grüodo iszūuga žaluokes, 
Czū roGswos, malswos, pilkos Gmedes

8UtÜpy,
LinksmGtes, gražiai äuga, niekas jöm na- 

45 rūpi.

Czū kazlėkai pakrūmėm uūt pemanū tffko, 
Tartum kupkelai kniūpszti, kaip Mic-

kėwczus sSko. 
Czū namunes isz kėlmo, lSpsziai t’abp

alksnyno; 5
Czū szalpjSnai t'abp stobriG dygsta isz

skedyno.
Czū musmires roupūotos, varsžakial glei

vėti
Czū grybai iFszūngrybjai wardais naži- įo

mėti;
Anei j G žmėnes ¿anka, anel žwėrys

grūužia;
Jgg bėgdami paū mtszkū galwljai isz-

lūužia, 15
Arbo pStys saw6imi sugleby supūsta;
Isz j G trūszos ž'aliūanals aplifikom isz-

plūsta.
JS isz wisG wirszesnys Auga baravykas, 
W alig dainGszkos žėdžG —  ogr^bG pul- 20

kounykas»:
Platūs, stėras, paspūtys, lig tartuih už

kibtas
Uūt kieto, drūto kėto blūdas palivūtas; 
Grait Auga, jilgai ,Ssti, giminiū wi- 26

sūkiu:
PaūžuSlū, roudomkiū iž kitū kitūkiū. —  
Žali »ūgiai, kaip kvietkai, po dirwūnus

keri;
t'arpū jG kTszkiai gūli, krSpkos valkūs so

peri.
Krūmai žūli barzdūti krasztais mtszkū

riecza
Iž linijos parajSs sKarsai mtszkū szwiecza. 
Alksniai, lepsziū sodyba, paloūkem su- 85

žūty
Szakūih KaKūs reszuczū lazdynai iszkėly, 
Atskaitoj brindina; me kafklai po slėny, 
t' ažp lulunczū pavėrsmiū pamėgo pavėny. 
Putinai kroūju wafwa, Barbintai pS 40

SzlSwy
palūnem kūrūakur priegloudū sSw

gSwy. —
Būltasai m?8zkas kūlnais, kaip tik pada-

būji: 45
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Czà b'aržėlai kaip mandai POszlawy ap-
stójy.

Gzà wisais lOpais drOba .Spuszes nus-
gundy;

5 Koznój klaiku nakuntrios žalktyczos
atrandi.

Gzà Ozolai ii1 ùosiai prS ,eglem sustOjo: 
Lig tartum, czà žalktiene poty aprou-

dójo,
io Kai pieno putos viOtoj, kroQjo putù

plùdo
li- Sù vaikais, ìsz sOwo mótyniszko sùdo, 
M'adžaū góilystu wifto: patì ‘égli tOpo, 
JoUnUczukùs aptaise walkùs rùbais ISpo. 

16 Jtèvà, gluosna ii blindìs, grùsziè, ob'a-
léle;

Sòwo sOèary skūndža liokuà šadulė
le.

Winksznos, szalt.ėkszniai, liepai ii nà- 
ao : suskaityti

KitOkiū mSdžū skyriai t'abp jfi isklai-
styti.

Jos tiktai miszkì àugy zmónes t'apažysta: 
Daktarai it žiniuonys, kO pO miszkùs 

25 : klysta,
Ju lopais, jfi ževčlem, arbò szakniù

kietu,
NO ligu il padaro gydža wlsii swietu 
.0 mum pfastiOm žmonelėm, tik žiūrėt' 

so. patógu,
Kai jos dingia Apvėizda žalū lOpū stOgu, 
Kai kóznà burbolyte isprógsta, suskyla; 
Kai žedfi vórszki szOk’os ob'alu pražyla; 

c i Kai parwosar žalūoja tumsous szilo szóni; 
86 Kai rud'anióp lapOlai gal tòni, roudòni, 

Tarturit kroūjū Mafczupjo pakólnas ap*
tràukia

Ii kai pliki stabarai pawOsario làukia.
■ %& puazeles! pu$zėles tos nasurokùotos!

40 Tūnkios, àuksztos ii liOknos, wirszùnes
kwetkuotOs,

Ji* vOsacū, ii žiOmū kaip rūtos žalūoja, 
LemO Hemàny pleką, kaip mindres siū

ruoja.

Už pūswarsczo nasmOto— toksai tanku
mynas!

NOrs nei loužais, nei szieksztom nažu-
grifivys, granas;

Nei szakoles nadžūvy nažupyny wiOtos, 5
Pūszys ūuksztos ir lygios, tartum nula

šėtos.

,E kvėpimas, joū kūgi! czū sakais pu-
szOlū,

Gzū vejolys dvėlkt' ali su kvapū žedSlū: įo
Joūti piewos dėbilū bėltū ii* roudėnū,
Joūti ramunės czebrūs— žolalūs dir-

w6nū;
Joūti isz j Uodo kOpczous skradelyno

kwOpū, 15
Ii isz mOdžū, isz szTszkū, isz skujū, isz

lOpū,
Wis kitėki kvepalai: kaip vejOlys

dvėlksi,
KOžno kaito kitėkiu kwapū usiwėlgsi. 20
Cza sOmanos sū brūkniom szilalū už-.

plūko;
Czū mSdžo žedū kwOpas— lig sėdas pra

trūko.
Tartum miszkas kvepūoja — nalyginunt 26

.žvėris:
SOvo kvapūs pO ioūkūs kaip berti pa-

bėrys,
•Loukais, pievom atgūuna.— Widuj' pū-

szynėlū so
Joūti sOv gražiai kvOpū difvū ir pe-

yrOliL
Ir teip visa sumiiisza, vejalū pras

kysta,
K&d nei nOsis sziū kvapu visu napa- 85

žysta;
Tik tartum giriū, pieva ii loūkas sns-

; tūry;
Isz brungiūusiū kvepalū mTsziny padOry,
D iėvuiU ūt gėrbOsrŪko teip ramiai, teip 40

m ėliai,
Lig k&d skripkūoja, juokias, gieda, vef-

kia gailai,
.e te balsai visOki teipkruvOūsusioūdža,
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Kūd j G skyriurii nažymu, — .e tik szirdy
grioūdža,

ėi sioGdža gražiai miszkas, natil kwėpja
gardžai,

c SioGdža, ūžia it skamba linksmai daliai,
skafdžai.

Widūnaktyj teip t^kū — k&d girdi, kaip
jilunas

¿Ūpas arbo žedelys uūt szakelū kr&unas. 
įo Gifdi, kaip szakėm sznibžda medžu kalbiai

szvintū,
Kaip žvaigždeles plavgna, gaili rask

krinta.
Deltg ir szirdyj' wisos pajūutos nutilsią, 

16 Ramum tykumu, maldų, dūsziū dnnguū
kllsta.

.g kaijoū, dignai brėksztunt, rytai szwiėsū
tvinksta,

Rasės pilnos žėlynu žamyūgėlvos linksta; 
ao Tadu szilas nubunda, visi yra t^li, 

Prasideda pamažu szvinti dengs b^li. 
Kis ti szlgma?—„g vėju popūstas lapelys, 
.ggi gūsztėj' nubadys sujuda pouksztg-

lys —
26 K is ti treszka?— „g viekas: dignū mit

ažūodža,
Isz naktines madžėnes paž pakrūmas

skūodža.
: .ggr Igpe uūt ėlu žūsiėkū intskūndus, 

so .ggi barsiukas bėga iszlindys isz lūndos; 
.ggi Hsksmūte stirna paž puszynū striū-

oksi;
.ggi pusziū Isž puszgs vovar^te lūoksi; 
mggi, mit, szirmonėlys ir kiiune jodėja 

86 Ir visėki žverglai pg miszkū ūlėja.
Kis ti tiukszi? — .g stuobry kapėja pa

nely s.
K is mikgna?— .egi, mit, p ar kūno ožglys. 
K is ti sznibžda? — .g sznjpszcza isz 

<40 kėlmo piktėja;
.egi srėvi t'aszkčna upgle Szvintėja.
K is ti kalbas?^—.g žūsys pa-upėj gagena; 
•.ggi, m it, lizdi starkus pamiszkėj' kla- 

- : ggna;

,ggi ūntys «pry! pry! pry!» priskrldy uūt
lūuū;

.ggi kukutys kläusia söwo pÖczQ, s u d ū ;
«Ku, kG, ku jūm atneszte? ku jus kalbat

niekūs? 6
«Ku, ku, kū, ku? ai grūdus? a t  musiäs?

a  ̂ slieküs?» —
.ggi, mät, gagutėte dairos ir ketėjas:
Czä, kukuodama, warkia, szäjuökias kwa-

tėja8. —  io

Skuffiba tik, skumba mlszkas: czä vė-
lange Jigvū

Trötina: «Jigva, Jigva, naganyk p9
pievų».

Czä, poupėjv: «rl-u! rl-u! rl-u!» tilvikas 16
susz&ko;

Czä vėl balsu visėkiū lig trūkti pra
trūko.

Wis kitėki bals.glai, vis kitėkios b l̂os;
Dagllai, paczalūndos, strazde lai, czy- 20

žylos,
Keksztai, szėrkos ii kitos, vis sėviszkai

gieda:
T6j jugkias, tėj vaitėja, .g tėj niekūs

kliedą. 2t
Tėj jugkias, tėj vaitėja, .g tėj niekūs

kliedą.
.g už visŪ8 virszgsnys laksztingales

balsas:
Pilnas, skardūs, grioudingas, ir, teip sa

kyti; skalsūs: so
Skumba ūžia paž krūmus, ir vis kitelp

mainos,
Ir v is  dūszion intsmanga—lig Lėtu vės

dainos.
Tg visėki bals.glai teip kruvėū su- 85

plaGkia:
Tartum kėžnas lapelys czilba; kläuga,

szoükia,
Ir sutartiny taiso, ir teip gražiai

dgra:— 40
SioGdža tik, tartum, sioGdža — rintavimo

nėrė;
Anei tu balsG oūsis skyriuih napažysta:
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Lig, k&d uūt žalės piewos žolynai pra
žysta,

Ir wis6ki žedSlai teip t'arp sawy pi
nas, —

s K&d isztėlo tik rSgis gražūs margu
mynas. — 

1858. m AnykszczuOs.

6i būdawo, būdawo isz mūsū sziMo 
Didž&usio patogumo, gražoūs ramu- 

įo mėlo!
„8 t&s wlsas ramūmas pū Letūwiū dū-

szias,
Lig lygumoj wejSlys pO žotal&s trū-

szias,
16 Ploukydamas lingūwo, tūmsiom wilniom

twino:
Dažnai miszki Letūwys, kO Warkia, na-

žino.
„8 tik junta dažninusiai, k&d szifdis na- 

ao skoūdža,
»8 tik piln& pajautu labai ramjal grioū-

dža;
Ir lig ras8s žimczūgais goūsiai atgai-

wifit&;
26 Ir lig ras& pai wėidū aszarėles krinta. 

POskum j ilgai krūtinėj szilSlys kwe-
pūoja;

Atsidusus krūtine, lig giri&, lingūoja. 
Lig, tarytum, ramūmas teip dūszion 

80 intslinko.
K&d n6t dūszia, kaip w6rpa pribrindus,

nulinko.
Isz t8, matai, Oszaros ii atsidusimas,
Isz to 8zwintos pajautos, isz tO giesmes 

85 jimas.
Dabai wlsa prapfioly... tik uūt loūko

pliko
Kelos kraiwos, nuskufdy pusžalytes 

- liko...
40

Jei uūt sziO iswTIusio p8 kėlnus ly
dimo.

Teip doūg szird£j' Ižala ramoūs atmi
nimo:

Tartum kaimai supüwy atgaja, žalūoja, 
Suspynusias wirszúñas wéjas píawe-

súoja;
Tartum pliki, iszdegy dirwónai szisz-

kúoti, s
Pasipucza sOmanom nO grybu taszkúoti; 
Tartum isz tfarpū puiriu toks kwapai

kilo,
Lig k&d giri& pratrūksta, ai pucza isz

szTIo; įo
Tartum «Isa suszIOmo, suczilbo, su-

pytezko,
Lig, diOnai bréksztunt, widuj paniurusio

miszko;
Jei uñt szifi plikū plūtū, kai mislis 15

ažl^ja,
Pamiškiais ažvaisytas szilelys atgyja:
Tai kokio K abúdawo isz s8no szilėlo 
Meilingo atminimo, gražoūs ramumėlo;
Kai sz8 plótai apžėly, apgriūti, apt8my 20 
Matydawo Kalmūotū apylinkėj Ž8my:
Kai stobriai, seksniais drūti, ūmžiais int-

ratėjy,
Wall g kalbos ėanOlū, parajūs kyszėjy;
Isz kuriu žymu büwy, k&d giria cz& 25

snáusta,
Túnkus isz wirsz6u8 stógas wirszúnem

snáusta,
Ii ūatil pulkais mSszkos ii sžarnai p'ar-

réta, so
B8t tunkumós tfaip raistu ii  žabriai

turėta!

,8 kui dabai sziíülys, büwy miszkai
szwinti,

K&žin kodai sanóbej wisiszkai iskinti. 86 
Mažii wierü intwOdys Jagieiū iskyne,
Kad joū ñab'atarnáutü dewaíczom te-

w^ne.
POskum, pO szi&s pakólnas uūt sSno sto-

br j no, 40
Büwy pūszys suáugy nO m8tū szimtyno: 
Túnkios, áuksztos, lygutes, faltónos, kaip

žw5kes;
Wirszúnes, %m ,  ūžė ii lemanal plOkes.
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Ив 125. Буйвидзскій говоръ, Ново- 
Александр., у.

Buivydžjų kaimo Snektá.

Sepaú susirinko viėnra subatÓs yókann, 
6 kélatas žmondi if pradėjo kalbėt apė 

žmontfi dnnsúmm. Viénas gyras, kád ttk 
padórá, kitas, kad tifa. Viéoas ís daugūmė 
atsiródò ir sėkė: «o vat,á§ uuvei’su dabar 
kapuós’ ir atnešė ęasanaf pakavòtra numí- 

io rėjy». Kiti pradėjo iŠ j6 juėktis, 6 kiti sí- 
dint sakydami: «Na jaú, eik, eik! atnėšk- 
gi!» Drmsrfmas na vėjo, atókasá numirėly 
ii  išėmys jy ÌS gróbò usidėjėjy untpet|di 
ir atónte susirmkfinan. Pamóty numf- 

15 rėįy, visi í§ susirinkimo išbėgo. Palikys 
drtnstfmas viėnas pójémá numirėly ažū 
kėjū ir nenorėdamas nėst atgftĮ uñt kaptb 
núnesé ir númata patvóriñ. D5jys napas- 
pèjò numést, tuoi numirėlys jy tsópt ėž 

90 ruùkòs ir pabalaldža, sakydamas: «iš 
kur pójemei tinót if padėk!» Ttkmatyda
mas; dnnsdinas nėrėm - nanėrom if dra- 
bėdamas pójémá numirėly if nūneiė unt 
kaptb. Ydėjė graban, bát numirėlys napa- 

26 laida jf, sakydamas, nuveik ton mlytšėė, 
kuf áSgyvanú if pafprošyk mòno kaimyny 
mėterisky, katrtfc ėš gyvindamas nukrivy- 
dijau. Jegú jy mok davanės, tadú if á§ 
taù davanėsu, ažū tát, kád tú maú taisei». 

80 Nuvéjó jys uñtth mėtery if prėšė nė ryto 
lig vókarò, bát mòteris panorėjo davanÓt. 
Nuvéjó if pasisėkė numirėĮu, kád nagó- 
Įuis pafprošyt mòtery. Prisėkė nabósny- 
kas atlygint krividū if vėl' prašyt. Y5s- 

86 ца-vós dnnstfinas pafprošė tik mėterisky. 
Tadú if nabėsnykas joih davanėjė. Liėpft 
jy až(u)kėst if pašėke: «КІ(ш kartui ta*íp 
dougaú padaryk; naardyk pakėjė numi- 
rėlom».

40 Pafsokė Pétras Kilys, užršše Kaz. 
Bragá.

16 125* Būva sendbagėtaspOnasirj&m 
prîra'ika* išvaižėt tolemoñ Kelėnan. Grei
to ča*su išvažėvâ ir kel'ù važūėjunt jlšet 
norėjdiabalgėrt.Privaža" vâup éll; ir šuntė 
sfivo kúrmanü pasimt susklentâù úndena. s 
Pféjà kūrmėnae untūpT; pasimėta labai 
niečfstas undo; jęsėko sSvo рбпо kadnię- 
mėžna gėrt Šito úndena, ažotukėt nie- 
čistas. Ponas lab&i norėja gért; pàts 
prié fipás atsigula ir géra ûndenl su- io 
búrno. Toča*so išūndena kažinkas nosęt- 
vėra jam ažobarzdės, if ki&Osa aržadl 
pažadėt mėn kù namië niėpaleka'i. P6nas 
pradeja misllt kū palik a tas ir ira. If pa- 
saôk'a* p6žad&o. Вб kàd bût niežadėjls tai i6 
būt niepaláidís. If liëpa ip'áut mažėjen 
pifšten ir parašft untúndena kàt tikra* 
pažad'ėja*. Taip jis if padera ji paláida, 
if ięs novažaSva kuf būva misllta.

По записи P. Готьо (R. Gauthiot Le ao 
Parler de Buwîdze Essai de description 
d’un dialecte lithuanien oriental. Paris 
1903, p. 81).

№ 126 — 129. Изъ стихотвореній 
Ф. Вайчайтиса *)- 26

Didžiosios jūrės 
Į krantą plesdėjo,
Jaunos mergaitės 
Į jąsias žiurėjo;
Netiek į jąsias, so
Į patį kiek tolį.
Laukė parplaukiant 
Jų mieląjį brolį.
Ūžė vis jurė,
Kaip uiti paprato, 85
Sesers vis žiuri,
Bet nieko nemato.

Nelaukit, seselės:
Jau brolis neplaukia,

*) Изъ княгя Eilei Pranciškau V aičaičio  
(Sekupaiakoi). Plymouth, Pa. Spauda «Vienybei 
Lietuvninku» 1903, № XVI, LXVI, XCII, C.



H3T> ntCEU'i BAHUAnJHCA. 488

Bet kasas brolelio 
Tik pagrabo laukia. 
Linksmomsioms žuvelėms 
Nuleido sav’ mantą,
O tos, kaip seselės,
Jį lydi į krantą.

Ns 127.
Bakie, mus krašte, 
Bokie, laimingas, 
Dievo žadėtas,—
Mus numylėtas 
Bukie laimingas.

Musų broleliai 
Vargo suspausti,
Raskit linksmybę,
Raskit ramybę,
Liaukit vaitoję.

Žaliosios rūtos,
Baltos lelijos,
Su kuo dabinas 
Skaisčios merginos, 
Visad žydėkit. 

Žaliosios girios,
Augštos siubuonės,
Amžių sodintos,
Saulės augintos 
Amžius žaliuokit.

Kaip vėjas pučia 
Sunkiai kvėpuojat, 
Sunkiai kvėpuojat, 
Skaudžiai dėjuojat,
Jus mus nuskundžiat. 

Kaip mus didvyriai 
Eidavo kovon 
Stot už tėvynę, i 
Davėt nakvynę 
Duokit ir mumus. 

Spygliai paklodė, 
Szakos antklodė,
Migdė sietynas, — 
Dainių kaimynas, 
Aušrinė kėlė.

Lytus juos prausė,

Vėjas šukavo,
Girios poškėjo,
Žvėris penėjo,
Maistą šapavo.

Tai-gi ir šiandien 5
Pačios žaliuokit,
Šalį raminkit,
Meilę sodinkit,
Veiskit brolystę.

№ 128. 10

Gyvenimo mano saulutė jau leidžia 
Kas kartą šešėlius ilgyn ir ilgyn;
Jausmai bekovodami pasilsio geidžia,
Kas dieną prie karsto slenku jau artyn.
Gal greitai ant amžino gyvasčio slenkščio 15 
Lazdelę keleivio turėsiu padėt,
Bet geisčiau, kad dainas jaunystės įsteng

čiau
Paleisti pasaulėje pasižmonėt.
Vai, lėkite dainos, iš vargo nupintos, 20
Iš kaimo į kaimą pas jaunus, senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, pakelkit jausmus!
Bet jeigu nerasit pasaulėje vietos 
Ir jus neatjaustų viengenčių širdis, 25
O! tąsyk sugrįžkit, kur mano gul kietas 
Rakštelis, kur gyvo netėmvs akis.
Daugiaus nesiskirtumėm mano dainelės, 
Sesutės laimingų pasaulės dienų,
Kartu pasilsėsim ramybės vietelėj so
Po vėtrų, nelaimių, po žemės kovų. .

N2 129. Man vis teip pat.

(Ant kun. Vienažindžio dainos).

Nors karčią tulžį gert man duoda,
Bet žiba dar žvaigždė vilties: sr>
Kad išnaikįsim vargą juodą;
Kad saulė dar ir mums pašvies.
Laimings, kurs viskam atsiliepia:
«Man vis tcip pat, teip pat visai»,
Ar kas jį giria, ar pašiepia — 40
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Tas j į  nejuŠina visai.
•Man vis teip pat»—jis sav dainuoja. 
Ar darbą dirbt, ar patingėt,
Ar broliai džiaugias, ar dejuoja, —  
Jis to nenori nė girdėt.
Laimings — jis jaučia viską lygiai, 
Ar ašaruoti bus skruostai,
Ar brolius spaus nelaimių dygiai 
Ar laimę sems pilni glėbiai.
«Man vis teip pat» —  susiramina 
I r  nebepaiso jau toliaus,
Gilesnio jausmo negaivina,
O skilvį šeria kuos markiaus.

Bet man ne vis teip pat, ar peikia, 
Ar manę laimina visi,
Ar manę giria, arba keikią 
Vaikai tėvynės parinkti,
Man darbą duokit, —  dirbti noriu, 
O ne «man vis teip pat» dainuot, 
Nors sunkų darbą, bet tik dorų, 
Kurs naudą Lietuvai gal duot.
Tą darbą duokit, kurs ramina, 
Kurs širdžiai alpstant nuo vargų 
Nešioja peną ir maitina,
Kaip grįžtės saulės spindulių;
Tą darbą geisčiau dirbt tėvynei, 
Kad ir nuėjus į kapus:
Tad kožno lietuvio krūtinėj 
Palikčiau nors dėkos žodžius.

Ns 130. Свадебное причитаніе.
Išeik, brâléli, aukstân stânélén, 
Pa-gi-kinkÿkai rïstm žirgėly,
Nujâk, br&lély, svintân bažnytsėlėn, 
Pa-gi-žjmrėkai, af nepaklâjâ, mab*) dyvâ- 
Ar nepaklâjâ [néljâ,
Af nesūdegė šviesjth Žvakėljū,
Atjâk, brâléli, ktfigi graitsjaûsjei 
Mail pasakÿti smtbtkâ didijaûsjâ.
Dréba sirdélé mab biednuolélei,
Май biednuolélei tretsjâ nedèlélè. 
Nebijau niékâ kaip ta vargéljâ,
Kaip tâ vargéljâ â§ unt svietéljâ.
Nèjâks vargélys neatskirs many, 
Neatskirs many nué vainikéljâ,
Nuô vainikéljâ jauntk dienéljm,
Tsnâtui pânÿstès, baltes suknélès.
Brâléli mânâ, kàsgi darÿtie,
Kaip tié turtéljei nepraždidytie 
Às praždidytšja sygi rytéljâ,
Šygi rytéljâ vïsui turtély,
Nebé atjiêskâts par visai viekély, . 
Kalgi gyvenau ââ prié brâléljm.
Meilios deï mânys visi kvietkéljei,
Vis! kvietkéljei, linksmi balséljei.
Sudieû kvietkéljam, linksmiêm balséljam, 
Nebé libksminstat (manÿ) kitâi vietéléi’.

Užrašyta Dusetïskju šnektoj^ nū Du- 
binskjétès ïs Bileïsju kaîmô.

*) Mai dat. sing. въ Дусятскомъ произносится 
съ мяікилп р.
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M  5 .  Изъ Катихизиса 1 5 9 5  года.
№ 4 . Заглавный листъ кальвинскаго 

катихизиса 1 5 9 8  г.

I*

таП>А
f  Olje t*u uit  |u |аамт* 
mg fab<*/irbab$fcie gerai/ 
tfi HPiefjpati SDtewa /  fN« 
Oieltepdicibci/ir vf tai gai* 
t&iė* Oteli wcl’ futtetbci 
wi}e£bint a tipafinime« 

ѲзЫе yra foieftpatie/ v į  
гахокв дігаЪагіпшв/ bar f 
baimano : c Kaip nlwcr«/ 
ir ncprjbfra/ ba t gžbfeue 
f* i4  prief? caw?f  į i t t if ig  
uianntattm i/ie Jcfatt/tiie  
prpU givue тан й е/fufi* 
mUte a tta tft' ir brautu ta* 
wu b r i t u s  iii a p m ig o  t  
maitę /  ir pagr4#n£ |au; 
Ы&’ (5te n4l*ti laumei ir 
Tttmhi nijg wtf]v pag&n 
Oiė/ir rvlja prujailgb^eod 
man Suapefru’s man? per* 
n a tm H  /  ib&ni pakilt to  

tcbuicue

* I

a n t n a i t U e :

to b u lr tto ta rn a u t  g a tie jio / 
ne pdfet^bam au niciab*/ 
eeip b ib fio / ir (IfbuPI ingai 
itiatVt4i>4 tfta>efi&to ta*  
voc* 'Jr icig n u m e ta  ndPti 
p a tv a b in t (aw ffp / i t  fu t6  
p a fd u lu  mtjernp perįT irtte  
ii?fie$/rtul&?iu n l noržH p<w 
gal* i m anu  bibfio piktum o 
b a i  p agale t ne i į m į h t  
mtctafĮtrbįfie* td w o  fu m 
mm» v f s ū a i t i i /  ib ftttifta#  
mi* praflo itm id  f vfm ir*
£tam bci.3 ?ig m aitf 
fruiiite pram itifi/bflli ibinfc 
g aU cji g itv & a  m ana  ffi* 
prei p a ta i f ič : ib&ttč R i4)j|| 
rffįviena* b a ič taa  n&g p a*  
binto w 4loo taw $ a  f itv ito ' 
a ta tr& irtt n ie ta b ’ nfrgalJ 
t u /  uiit bib?|bc6lawpĮįd

lv4rbo

$ o U fi j£it<i»6fim  I

%Albo

g r o r fte  кв (c.
tmo mtcpfcc $е6Ыш'е;ш^
ry y povittito&i Жгзевтгі#
(псу/ j pa(br(tt*>trn ЗЬогоюут / 1 bem ^ 
te m t % ЩдЫітаті/ pTelrtiimifj pieftv 

Camt/ na »cfta dyt»a\t panti Bėgu/ 
в 3bc>rawiiejo tu )ЬиЬ»пмпііі/ 

tetai nona) рДлойлв 
жуЬапу.

НаОДЬет 3*00 Йівгі pdrta
tnfltfytdриаітіещі pifani 

jicmRi tgt> nWUfiffiigc.
ШШЛпіе/ Drufotral 

/ и(Я«№ EPfcneyfh/ Kotu t ? g i.

1 . 2 .  3 .
(Си. Печ. Искусство).



Katechismas

I KÀTECHISM/I
Co icR/

© u m m á íS iá rp f i r ^
ettanflicy/bla veje»

ma Oiúu«e
*

Щ Pytame. “ “
r tïïti wfcba migó moteo# ÄOf» 
^'éntanffc w npm nait?y/abyfr?rf pd* 
tta boga m b / v (ami ¿ісЫс/ porta; 
ài pfcani. doe rfleft?

f  (Dbpotvicbj.
jf«(hm (įtoįvitt fhvOrymc Soi* 

rojumi«/ oo Soga гм iego п^оіжу« 
rut ftmoöon*.

Ç  p y ta m « , 
potei cubic pan Soge* tomíctúm 

Ihėooyly
f  ©bpetrifbj.

, Poeto/ abym go )nal/rf)ivalt{/ mí* 
lo»at/ d m míloecíita» }шт na тс* 
Гі lot.

Piemie.

5 . J5P«9 i».

KATECHISMAS
Cat t\i/

Ѳ и тЬ п ітааш ісгоб
A n f f c j i o m g f o e  b t f  m o lt»

ma bernelis.

f  Alaaftmas.
$oJPog reifa mufti (ßmäk» Ärit» 
£j} edoni fifa antwvjgul/ lOaittmce 
pona Piova patímumbíin irpea» fa* 
mt/c®cxtcaRxEta»>Au/fae«tOi:'

f  atfaltm ae*
(Sfinì imoguo funvoAiM» Pierna 

1 l$mmcùtgae. mwg Puma ant- io pa* 
wojffio (источав.

f  Atauftiufte.
Äotel tatet pana# Piemia jmo* 

jum futrare*
f  ЗиГаІітаво 

Cobel ftarte gì pojtnàa gatbùuia 
rntttda » ашШ io fb m  atte апціи 
budo.___________ _______

& 4 R«W
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C A T H O L IC K .Ą *

& cítü  f i c f t» tm o è ^ c b e io e t f ( ] * w <
tee pet TOiffós хп&Ш-

p i t A f l K A L O I V  DAVKSZ 
2U o«»ifа СЯЛвДр/Ц U N ßfr pergtdtota*
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№ 7. Оборотная сторона тлавгя Постимы

ажN STFMMA. 1LLVSTR.ISSIMI
AC REVERENDISSIMI DOMINI D. MEL* 

chioris Gcdroic Epifcopi iaraogitl* &c«
ESriofa (lemma ttmrn Prrfu! dignffsfnK,in honli 

Multos quae gore» vtil itate praeit*
Etmerito: nam tuPatrix, quar commoda pom i 

Et Liaoiim bene gens & bamogita doctu

E p I S  R A M M A-
TEmpefc UtninXM magnorum P«rga ru ftigm  

Tempore dtTprrcimt, fteramaca clara Ducum. 
Grandia confumit diuturnum olaemora rempus 

Tempore Pyramides roborarp alu ruunt,
At tua laus Praefui, virtus, pietapqj, fiJescy,

£ft nulla prorfui demoritura die 
Cur f quia farra tuae curafti pabula plebi 

Nefcjt honor quorum qLorU lausf mori»

№ 8. Предисловге tn постиллгь Даукши.

r
^ P r j c b m o w a  b o  cjycc(mf<i làtfàsxtyb |

P ^ptyuruiac fle /  ДО foba pii»« titoli* j
i<ic/cjyrftniPu mityitu i$ymbyd>.o>rayjity fedirne 
mcy pcfluftc у ity idPojfohuicf p o n io tW flt /iW  
io mi fie г$гс$ у (bnoitu nioiemu pvj^toyno/V  
Xosctolom batoltcfim xu Jlotrnym x^etcfltriej 

ndfiym EffftvfVim rosgei jonym / nte rylfoosbobtiay rcieefyy 
perno/dic у™Ь'1сер05угес$на/дЪу(гф1:о$лте&дтг10 tui ob 
fftieb$d ШпуР d Societatis I F S V £  teologò / ис$сшс ndpfftne f  
jrbrdm/у v mgytFub&drboliFotu nie mòle ente у tuoge nidi«! 
ce / nd CjffVi / у ITifimrch ir$yf ptscriiimdcjone /  tu tutofny 
iriyt’ ndg ¿ i гcivffi pcjfioiyl / T tt'gyrfim cjyfdntu pobot. 
IPciym  т о т  jo ro/ it  nie tylFo f ofciotow ¿uttu|fie0O irjyt* 
fd dir egoti trgyrFun obywdtcloin \X>*?£* £ .  poiucfobbo« 
flobse io mow рсоса у poflu0 e/yo?d$.yu3/rttf!:rorym tiHetgytfo 
rjccjy pomyslamo у ам5СШо/ао itdgyiii itjylfit ©ycsyltym/ 
jjoift|>rдо (uranio у roigrrseujo шпдСя rcjinic pobubfe* i ) о 
dc$ tu pronto jie г^лЬРисП! jwtogc-ia $ prjebwcygycb /
ftoryby tr tc^yfu pollatili birglym me byi/y йозйп1 5 '“poijthn 
u;yfmn pifdpr cjy:di prjrj fu т с  то д ! / trgdPyc moim 
nmn nutrgo ir|i uT k Ikscpc / Pto^y flodlbo гас rojumicio^J 
«Ibo tu inm molo co fa eundbomi /  у oycjyllym icJyFttm rjecj 
piatto/tritui uFtryirfi UiV^ytfid)ttarotoon»poa\t0i/vciccbyy 
у fmdf ii(|fdb tdf rojumicm ÌSM0 prjcFiabdnif/ 5 icbncgo te« 
?ytà xvbni0t / и w|iytfief) narotootu proflo ) fqm ndg £uen>« 
j'fMioroto t blo pinieietno9ci tejyFd pol|Ttcgo у tu nini bfc« 
gioea/too tdfirgo jdptctobdmo/opiTgcienta/y memdobeju« 
cenio / tejyt ftuoy trfofitf pcjytuiotof / Ftoitoy fndtome tui« 
Itojt / Irci idè f1u|htit / nuuncm ho рофпм!ь ^tory; 
pcnnrm prof;enorobie(i poto itubcm taf gruby ут?сзетпу/. 
hòtyby tycb rr>ed)fjccjy tr!ofityd>y fobie idfobyvu robjortyd) 
me inul/fftmttotu oycjyilyd)/ obycjdtctu /у motuyiT tDgyrtid>[ 
h'irFotulutoitc/ te;yrum ftuoim lutofn  ̂ t monnit /yiia ic0o| sdcbotudruc/pomuoìente/jbobicn̂ yhafe/tuicthê dTuge o№ 
mtdt/ntemog ndcyteyrdF hd>cy/Futu jtemie tdi pobÌcgo/Ftod 
ryby ic>yfd ftuego ujyiudinte nitof /  tym pofpoltctc tugyfcy u4  
(Idtuypjgu/ tyui ^i|toryte ybjieie / ftuyd) у cnbjycb/notrtl

Ì (Idee rpytodtvàta / tym о tugyrftch роггзеЬлс!) H jc c jy p o J  
oolitcy xàbiaj tu fooctele/ tu cdtojie/ tooitid/tnilcyprjy=-l 

(lòynie potrjcby tugeltdhe otoprdtuuut /  (dmo pc$yt;oto$e«| 
aie, tfg o  rc»y tu^ytrlid) / 1  pcdtutc )  pierei indcteriydjyie^  * * .л A,J «вtqf



№  9 . Послѣдняя ст раница (6 2 7 -а я ). Постиллы  
1 5 9 9  года.

j ЗВігоГаѴЬІ a tm tft  mirina arbá bút" nflg í t » o  Stmtjlaeí 
2fr gúl fúituo ne ijNaufit* mitinoe: arba nt búf i^taufttn nüg 

' *■ &ТЖС l7« g i l  Mtii btlt'niíta búbu. ѴлЬаі/ Wf»ЗлдсІде/iMtV
ne feietriepyUbėi gerai nríflabo» ta i  a matine» пи/  •  ped mmUb» irá moa 
— i rciCalútgai ta&iSij írp*t¡ xrófurltí ilgine.

в  ее» i j  ten regite (  ú i  n o p r m t 6 ( I )  i e į  tort Ж « г Д І « а »  m e r$ d / p » tt  yri 
(е Ы  ( w A f f g c t b m U i  t i i l i  t e i t i » /  і^ е А в л м »  f a i | č j i N  ia »  в г г е іо » /  ta ip
»piuüitiei»tigp»táian»(atrc Зі/іоЬлші tab «eie /tr tutebamiea to/ 
ntpfnftmee ir meo / imtltufuíi ptt pita anip vgtatTtari» pее 

/ь4*> ía mufúmp nujigt’ tilico / pee gite amt' malontfp ani tarfáí 
Ą ,£ r  W  pte ana ateto miftcitofp múfi».

¿«r*» ЬНрх p «  taxoi tegul prieiga turime (Bnaitfp / $ pagirti# «tea»'
6M r&  béia malinto / gimbitre gitráto«/ mitina ijgánimo: ibant

mije pee tatué priimtu / furfái múmuo ptt tome bitranbr {&* 
voi teiféA l e  ijfalb tamip C3¡fbimae ic nt Agimos tárnta 
Falte mflfi» pagiabtmo io ntífijtmtntmae tixpi» Diétnui mielan 
tcigprSgaiattéibimaiapúmui o metamai müfp. tSáufi meile 
tatri /  tr vįbtg tüluma nafibtiimu mflfi». <D mbfmgumaa 
tátrao pagirta« tt pribfib múmuo waifingamit ir pabángint» 
ma nApdnp. О  &>icgpacjta/m 6fp tarpini! ia m8fii/in|ioieta 
múfu/ fubcrinlig fu fnnumi tatrú / tirto  0finui man rjgicF/ 
taip¿m Ѳйіші man agitraipiF» pabariF'o pagictoii/petgü 
M matine tarta rábufi efei/pet gite mirtum» Inri nupétnei/per 
t* mietagirbúma tmi pagimbei: ibint* tío tarfái per timo eit 
pinitatrimaAeifeo táprbcbtiuif a (¡Ipnúmo múfp/per tirta (m 

(¡jlouma pabaritú mu« bebrinitaie garbée irratalifieo 
patio» 3 ‘íuo Cbrlfhie @Qnae tSwaeo TOitįpa* tie mflfa /Furia yri ZMéwae ant* trigo pa» 

gimo/aat'¿m$o4m$0 Simen*

•8

10. П рописныя буквы 1 5 9 9  года.
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